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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจ 
สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
 1) เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมินลกัษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาจํานวน 960 คน ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมินความสามารถด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่าเคร่ืองมือประเมินความสามารถตามแนวทฤษฎี DISC จํานวน 96 ข้อ มีความ
ตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในตามวิธีการของครอนบาคของเคร่ืองมือประเมิน
ความสามารถทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 มีดัชนีอาํนาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.21-0.58 มีความตรงเชิงโครงสร้างอยู่
ในเกณฑ์ดี องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบและข้อคําถามทั้ง 96 ข้อมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าไค-สแควร์ 
(Chi-square) เท่ากับ 471.54 ; p = 0.080 ที่องศาอิสระเท่ากับ 312 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
0.97 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแกแ้ล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากับ 0.99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .028 และค่า
รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .023      
 2) เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาจํานวน 480 คน ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมินความสามารถด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่าเคร่ืองมือประเมินความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจํานวน 48 ข้อ มี
ความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในตามวิธกีารของครอนบาคของเคร่ืองมือประเมิน
ความสามารถทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 มีดัชนีอาํนาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.21-0.53 มีความตรงเชิงโครงสร้างอยู่
ในเกณฑ์ดี องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบและข้อคําถามทั้ง 48 ข้อมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าไค-สแควร์ 
(Chi-square) เท่ากับ 950.48 ; p = 0.297 ที่องศาอิสระเท่ากับ 928 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
0.98 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแกแ้ล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .035 และค่า
รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .0045      
 3) เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด ์กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 600 คน ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือประเมินความสนใจด้วยวธิี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่าเคร่ืองมือประเมินความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของ
ฮอลแลนด์จํานวน 60 ข้อ มีความตรงเชงิเนือ้หาทุกข้อ ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในตามวธิกีารของครอนบาค
ของเครื่องมือประเมินความสามารถทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 มีดัชนีอํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.20-0.51 มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบและข้อคําถามทั้ง 60 ข้อมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 280.92 ; p = 0.092 ที่องศาอิสระเท่ากับ 191 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากับ 0.98 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแกแ้ล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 
.060 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .0031  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจัยท่ีจําเปน็ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย    

แต่การท่ีมนุษย์จะได้มาซ่ึงปจัจัยดังกล่าว มนุษย์ก็จะต้องทํางานหรือประกอบอาชพี ดังน้ันอาชพีจึงมีความ  

สําคัญอย่างย่ิงต่อชวีิตมนุษย์ เพราะมีความเก่ียวพันกับการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ ชื่อเสียง ทําให้บุคคลเกิด 

ความพงึพอใจในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า อีกท้ังแสดงถึงความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและทํา

ประโยชน์ให้แก่สังคม ปจัจบุันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลย่ีและวิทยาการทําให้มีอาชีพเกิดข้ึนมากมาย อาชีพแต่ละอาชพีจะเหมาะสม  

กับ  บุคคลหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหน่ึง ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน 

เช่นบคุลิกลักษณะ ค่านิยม ความถนัด ความสามารถ ถ้าบุคคลใดเลอืกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง ย่อมจะมี

ความสุขในการทํางานและมแีนวโน้มท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอย่างมาก ดังเช่น (นวลศิริ  

เปาโรหิตย์, 2532, น. 15) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพท่ีตรงกับความต้องการ ความถนัด และความ

สนใจ เมื่อบุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เขาย่อมจะมีความสุขในการทํางานและโอกาสท่ีจะประสบ

ความสําเร็จในอาชีพย่อม สูงข้ึนด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดเลือกประกอบอาชีพไม่เหมาะสมกับตนเอง   

จะทําให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความสุขและมโีอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได้ยาก นอกจากน้ี

ยังก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ประเทศชาตอิีกด้วย ในการตัดสินใจเลือกอาชีพจัดได้วา่เป็นส่ิงท่ีสําคัญและมีผล  

ต่อความสุขทุกข์ในระยะยาวของชีวติในอนาคตของบุคคล หากตัดสินใจผิดพลาดลงไป ก็ย่อมหมายความว่า   

เขาจะตอ้งใชช้วีิตท้ังชวีิตทํางานในสิ่งท่ีเขาไม่มีใจรัก อาจจะทําให้ไมทุ่่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีเท่าท่ีควรไม่ประสบ

ผลสําเร็จในชวีิตการทํางาน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตและกระทบกับชวีิตในด้านอื่นๆ ของเขาด้วยเช่นกัน  

การท่ีบุคคลจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องน้ัน หาใช่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญไม่ แตจ่ะต้องเป็นส่ิงท่ีทําด้วยความ

รอบคอบ มอีงค์ประกอบของการตัดสินใจหลายประการและจะต้องทําด้วยความระมัดระวัง มข้ัีนตอนและมกีาร

วางแผนเป็นอย่างดี จะต้องรู้จักเข้าใจตนเอง รู้จักวิธีหาข้อมลูโลกของงานอาชีพ เพือ่นํามาประกอบการพจิารณา

ตัดสินใจให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับชีวิตของเขา การเลือกอาชีพควรพจิารณาให้รอบคอบท้ังตวัเองและท้ังงานอาชีพ

ว่าเหมาะสมกันเพียงใด ถ้าตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างรีบร้อนไม่รอบคอบอาจต้องทํางานท่ีไม่ตรงกับอปุนิสัย     

ซ่ึงเป็นผลให้ทํางานน้ันไม่ดีเท่าท่ีควร ไม่มคีวามเจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทํางาน และ

เน่ืองจากคนเราต้องใชเ้วลาในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากการศึกษาเป็นเวลานานถึงหน่ึงในสามของชีวติ 

หรือประมาณ 100,000 ชั่วโมง การท่ีจะต้องอดทนต่อกิจกรรมท่ีน่าเบื่อหน่าย เป็นระยะเวลาอันแสนนานเช่นน้ี 

จึงทําให้ชวีิตของตนไม่มีความสุข การประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกับบุคลิกลกัษณะ ความสนใจ 



2 

 
และความถนัด นอกจากจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพน้อยแล้ว ยังเป็นเสมือนใชช้ีวิต  

อย่างทรมานอีกด้วย 

 การเลือกอาชีพท่ีไม่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และ 

ความถนัดในงานอาชีพของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงาน อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ 

เช่น เรียนไม่สําเร็จต้องเปลีย่นวิชาใหม่ ทําให้เสียเวลาและทุนทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ หางานทํายาก หางาน

ทําไม่ได้ ทํางานไม่ก้าวหน้า เน่ืองจากการทํางานอาชีพจะต้องทําด้วยใจรัก ตั้งใจและมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี

หากได้งานทําท่ีไม่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะอุปนิสัย ความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจแล้วโอกาสท่ีจะ

รักงาน ตั้งใจทํางาน หรือรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานก็จะมีน้อย มีแต่ความเบื่องานไม่อยากทํางานหรือทําไป

อย่างแกนๆ โอกาสก้าวหน้าจึงมีน้อย เปลี่ยนบ่อย เมื่อเกิดความเบื่องาน ไม่อยากทํางานก็จําเปน็ต้องหางานใหม่

ท่ีน่าสนใจและถูกใจกว่า จึงต้องเปลี่ยนงานบ่อยไปเร่ือยๆ จนกว่าจะถกูใจ (พินโย พรมเมือง, 2559) 

 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาถือว่าเปน็ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็นช่วงเวลาท่ีมี

ความสําคัญในหลายๆด้านซ่ึงรวมไปถงึการเลือกแนวทางการศึกษาเพื่อนําไปสู่การประกอบอาชพีในอนาคต    

เมื่อถึงเวลานักเรียนบางส่วนอาจตัดสินใจเลือกแนวทางอาชีพได้แลว้ แต่ก็จะมอีีกเป็นจํานวนมากท่ียังไม่สามารถ

ตัดสินใจเลือกอาชีพได้ ดังเช่น (ธีรัช ไชยยศ, 2561) ท่ีได้ให้ความเห็นว่ามากกว่า 60 เปอร์เซ็นของเด็ก

มัธยมศึกษาตอนปลายท้ังประเทศ ท่ีกําลังจะก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย แต่ยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่า 

“อยากเรียนอะไร อยากทํางานด้านไหน” ปัญหาเด็กไมรู้่ว่าตัวเองชอบอะไร และควรเรียนอะไร ยังเป็นคําถาม   

ท่ีคาใจของเด็กไทยหลายๆ คน โดยเฉพาะเด็กมัธยมปลายท่ีกําลังจะกา้วเข้าไปสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือเป็น   

ย่างก้าวหน่ึงท่ีสําคัญของชวีิต เพราะในปัจจุบันเรายังยึดกับระบบแบบเดิมๆ และยังไมม่ีวธิีการท่ีจะช่วยให้เด็ก  

ได้ค้นหาตัวเอง หรือเพือ่สร้างแรงบันดาลใจ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2559) 

 การเลือกประกอบอาชีพเปน็กระบวนการท่ีสลับซับซ้อน การจะตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีดีจําเป็นจะตอ้ง

รู้จักตนเองและรู้จักโลกของอาชีพ จะต้องรู้จักตนเองในด้านบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถ 

ความสนใจ สุขภาพ และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว อีกท้ังการรู้จักโลกของอาชีพเช่นลักษณะของงาน 

คุณสมบัติท่ีตอังมี ความมั่นคง โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ รวมไปถึงตลาดแรงงาน 

 แหล่งข้อมลูท่ีสําคัญคือระบบการแนะแนวจากทางโรงเรียน อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาวิจัยของ

กระทรวงแรงงานพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีจะต้องตัดสินใจเลอืกว่าแนวทาง   

ในการศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้ผ่านกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชพีอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะส่งผล

ต่อขีดความสามารถในการตัดสินใจเลือกสาขาวชิาท่ีจะศึกษาต่ออย่างมาก และ การท่ีนักเรียนไม่ได้ถูกเตรียม

ความพร้อมมาก่อน ย่อมมคีวามสุ่มเส่ียงในการตัดสินใจเพราะ ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล 

(กรมการจัดหางาน, 2561, น. 6) 
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 ย่ิงไปกว่าน้ันคือความครอบคลุมของข้อมลูท่ีได้จากการแนะแนวท่ีนอกเหนือไปจากข้อมลูท่ีเก่ียวกับ 

สถานศึกษาต่างๆท่ีมี การเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ทุนการศึกษา หรือรายละเอียดของอาชพีต่างๆ

แล้ว การมีกระบวนการชี้แนะให้นักเรียนรู้และเข้าใจว่าตนเองน้ันเหมาะกับอาชีพอะไรก็จะเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่าง

มากท่ีควรจัดเตรียมไว้สําหรับการแนะแนว ซ่ึงเป็นความคาดหวังท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของนักเรียนท่ีต้องการรู้    

ถึงตัวตนท่ีแท้จริงของตนเองว่าลกัษณะอปุนิสัย ความชอบ ความถนัดของตนเองน้ันเหมาะสมกับอาชีพแบบใด 

(เสาวลักษณ์ บัญญัติ, 2557, น. 2063) 

 จากข้อมูลข้างต้นจึงทําให้ผูว้จิัยมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินลักษณะ

ส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจ เพือ่ได้นําไปใช้เป็นเคร่ืองมือสะท้อนความเป็นตวัตนในด้านต่างๆ   

ช่วยให้รู้จักเข้าใจตัวเองมากย่ิงข้ึน นําไปเป็นข้อมูลท่ีสําคัญส่วนหน่ึงประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพท่ีสอดคล้อง

เหมาะสมต่อไป แบบทดสอบท้ัง 3 ส่วนดังกล่าวจะถูกพฒันาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและเป็น

ทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจบุัน แบบทดสอบแรกเป็นแบบทดสอบเพ่ือประเมินลักษณะ   

ส่วนบุคคลจะถูกพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎี DISC (Theory of DISC Model) ของ ดร.มาร์สตัน เป็นทฤษฎีท่ีแบ่ง

รูปแบบการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสะท้อนจากอารมณ์ภายในของบุคคลปกติท่ัวๆไปเป็น 4 รูปแบบหลักๆ ซ่ึงมี

ท่ีมาจากการรับรู้เชงิเปรียบเทียบระหว่างตนเอง (Self) กับสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) โดยจําแนก

ลักษณะส่วนบคุคลเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ Dominance Influence Steadiness และ Conscientious ทุกคนมี

ลักษณะท่ีเป็นส่วนผสมของท้ัง 4 รูปแบบ แต่ในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน เป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไป 

แบบทดสอบท่ีสองเป็นแบบทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถจะถูกพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory 

of Multiple Intelligences) ของการ์ดเนอร์เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายความสามารถหรือปัญญาท่ีมีอยู่หลากหลายด้าน

ของมนุษย์ และทุกด้านล้วนมีความสําคัญ โดยจําแนกความสามารถหรือปัญญาเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา 

ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการ

เข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ และแบบทดสอบท่ีสามเป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสนใจจะถูกพัฒนาตาม

แนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice) ของ ดร.ฮอลแลนด์ 

เป็นทฤษฎีท่ีเชือ่ว่าการเลือกอาชีพของบุคคลจะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของคนๆน้ันและเหตุผลท่ีใชใ้นการเลือกอาชีพ

น้ันก็คือความสนใจ ซ่ึงเกิดมาจากการผสมผสานระหว่างความคิดท่ีมีต่อตนเองและความเข้าใจต่ออาชีพท่ีเลือก 

โดยจําแนกความสนใจเป็น 8 รูปแบบ ได้แก่ Realistic Investigative Artistic Social Enterprising และ 

Conventional 

 การช่วยให้บุคคลได้มีการตดัสินใจเข้าสู่อาชีพท่ีตรงกับบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถและ

ความสนใจ จงึน่าจะเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยบุคคลในการวางแผนชวีิตท้ังระยะสั้นและระยะยาวของเขาได้ ผลจาก

การทําแบบทดสอบจะมีส่วนช่วยให้เกิดความชัดเจนรู้จกัตนเองเพ่ิมมากขึ้นถึงลักษณะอุปนิสัยเฉพาะส่วนบุคคล 

ความสามารถความถนัดด้านต่างๆท่ีมีอยู่ รวมไปถึงลักษณะงานลักษณะของอาชีพท่ีชอบและมีความสนใจ ข้อมูล
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เหล่าน้ีสามารถนําไปใชป้ระกอบการเลือกอาชีพให้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นตนเอง ย่อมมีส่วนช่วยให้

สามารถทํางานท่ีตัดสินใจเลอืกได้เป็นอย่างดีและประสบความสําเร็จได้อย่างมีความสุข 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา 

 2. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา 

 3. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 

คําถามการวิจัย 

 ผู้วจิัยกําหนดคําถามการวิจยัดังน้ี 

 1. เคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลมคุีณภาพเป็นอย่างไร โมเดลการประเมินลกัษณะส่วนบุคคล   

มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์หรือไม่ อย่างไร 

 2. เคร่ืองมือประเมินความสามารถมีคุณภาพเป็นอย่างไร โมเดลการประเมินความสามารถมีความ

สอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจักษ์หรือไม่ อย่างไร 

 3. เคร่ืองมือประเมินความสนใจมีคุณภาพเป็นอย่างไร โมเดลการประเมินความสนใจมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม ่อย่างไร 

 

สมมติฐานของการวิจัย มี 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1  การพัฒนาเครื่องมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคลมีความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างของ

ข้อคําถามกับข้อมลูเชงิประจักษ์ 

 ส่วนท่ี 2  การพัฒนาเครื่องมอืประเมินความสามารถมคีวามสอดคลอ้งกันระหว่างโครงสร้างของข้อ

คําถามกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ส่วนท่ี 3  การพัฒนาเครื่องมอืประเมินความสนใจมีความสอดคลอ้งกันระหว่างโครงสร้างของข้อ

คําถามกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. เคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

 2. เคร่ืองมือประเมินความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปญัญา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 3. เคร่ืองมือประเมินความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยน้ีกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยครอบคลมุประชากรและกลุ่มตวัอย่างดังตอ่ไปน้ี 

 1.  ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม. 1 - ม.6) จํานวน 

4,361,075 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

 2.  กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยแบง่เปน็ 

 2.1 กลุม่ท่ีใช้ศึกษาพัฒนาเคร่ืองมอืประเมนิลักษณะส่วนบุคคลเป็นกลุม่ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์หา

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 960 คน ท่ีได้มา

จากการสุ่ม (Random Sampling) 

 2.2 กลุม่ท่ีใชศึ้กษาพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินความสามารถเป็นกลุม่ตวัอย่างเพ่ือการวิเคราะห์หา

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 640 คน ท่ีได้มา

จากการสุ่ม (Random Sampling) 

 2.3 กลุม่ท่ีใชศึ้กษาพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินความสนใจเป็นกลุม่ตวัอย่างเพ่ือการวเิคราะห์หา

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 900 คน ท่ีได้มา

จากการสุ่ม (Random Sampling) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC หมายถงึ ทฤษฎีท่ีแบ่งรูปแบบการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีสะท้อนจากอารมณ์ภายในของบุคคลปกติท่ัวๆไปเป็น 4 รูปแบบหลักๆ โดยมีท่ีมาจากการรับรู้     

เชิงเปรียบเทียบระหว่างตนเอง (Self) กับสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) ทุกคนมีลกัษณะท่ีเป็น

ส่วนผสมของท้ัง 4 รูปแบบ แต่ในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน โดยปกติแลว้จะมีรูปแบบท่ีเด่นออกมา ไมห่น่ึงก็สองลักษณะ

หลักๆ เราแตล่ะคนก็จะมีลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไป ท้ังน้ีการแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ไม่ได้เป็นการบอกว่า

แบบใดดีกว่าหรือแย่กว่า ไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีดียอดเย่ียมท่ีสุด แต่ละรูปแบบลว้นมีข้อดีจุดเด่นมากมาย 
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ขณะเดียวกันแต่ละรูปแบบก็อาจจะมบีางลักษณะบางพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาแลว้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบซ่ึง 

ก็คือข้อเสียน่ันเอง (DISC-U, 2555) 

 จําแนกเป็นลักษณะหลักๆ 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 Dominance หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมุง่เน้นเป้าหมายประสิทธิภาพและความฉับไว   

มีความมั่นใจ ริเร่ิมโครงงานใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตวัและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว กล้าท่ีจะลองใช้แนวทางใหม่ๆ ไม่ยึดตดิวิธีการเดิม เป็นนัก

ปฏบิัติจัดการ ดําเนินการ มุ่งผลสําเร็จ สามารถทํางานอย่างเป็นอิสระ คําบ่งลักษณะ

โดยท่ัวไปได้แก่ มุ่งผลลัพธ์ ลงมือทันที ชอบงานท้าทาย ตัดสินใจเร็ว ชอบแข่งขัน กล้า   

และตรงไปตรงมา 

1.2 Influence หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีความกระตอืรือร้น เตม็ไปด้วยพลัง และ

สร้างสรรค์ สร้างสีสัน เข้ากับผู้คนได้หลากหลายประเภท มีความมัน่ใจ แสดงออก มนุษย

สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว มองโอกาสใหม่ๆ กล้าท่ีจะลอง 

ใช้แนวทางใหม่ๆ ไม่ยึดติดวธิีการเดิม สนับสนุน ส่งเสริมทีม สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 

มองโลกในแงดี่ สร้างแรงบนัดาลใจ คําบง่ลักษณะโดยท่ัวไปได้แก่ ชา่งเจรจา กระตือรือร้น 

ร่าเริง สนุกสนาน ไว้ใจผูอ้ืน่ มองโลกในแง่ดี ชอบสังคม และชักจูง โน้มน้าว 

1.3 Steadiness หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีความใจเย็น พากเพียรอุตสาหะ อดทน      

ให้ความร่วมมอืช่วยเหลือ มุง่สําเร็จพร้อมทีม เป็นผู้ร่วมทีมท่ีดี ใส่ใจ รักษาสัมพันธภาพ 

ทํางานได้ดีกับผู้คนหลายรูปแบบ มีใจบริการ เต็มใจสนับสนุน อํานวยความสะดวก เป็นผู้ฟงั

ท่ีดี ส่ือสารอย่างเป็นมิตร ยืดหยุ่น ปรับตามสถานการณ์และความเหมาะสม คําบ่งลักษณะ

โดยท่ัวไปได้แก่ สุขุมรอบคอบ สม่ําเสมอ ผ่อนคลาย ใจเย็น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สร้าง

บรรยากาศท่ีปรองดอง อดทน และเป็นผูฟ้ังท่ีดี 

1.4 Conscientious หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีความช่างสังเกต ตรวจสอบรอบคอบ มวีินัย 

รับผิดชอบ รักษากฎระเบียบ สามารถวิเคราะห์และประเมินอย่างมตีรรกะ วางแผนงาน 

จัดระบบ ลงรายละเอียด มุง่มั่นคุณภาพ มีมาตรฐานสงู ใส่ใจเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะความ

เชี่ยวชาญ สามารถทํางานอย่างเป็นอิสระ คําบ่งลักษณะโดยท่ัวไปได้แก่ มาตรฐานสูง สนใจ

รายละเอียด ช่างคิด วิเคราะห์ ทํางานเป็นข้ันเป็นตอน มีวินัย ถูกตอ้ง แม่นยํา และมีเหตุ   

มีผล 

 2. ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ทฤษฎีท่ีอธิบายปัญญาท่ีมีอยู่หลากหลายด้านของมนุษย์ เป็นการอธิบาย

ความสามารถของสมองมนุษย์แต่ละคนวา่สามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง ซ่ึงก็หมายถึงความสามารถ

ของมนุษย์ท่ีจะค้นหาปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นส่ิงใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
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หรือรับใช้สังคมของตน ความสามารถหรือปัญญาของมนุษย์ในทุกๆด้านล้วนมีความสําคัญ ข้ึนอยู่กับว่าใคร    

จะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแตล่ะด้านอาจมีการผสมผสานกันแสดงออกมาเปน็ความสามารถในเร่ืองใด    

เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป (Gardner, 1993)  

 จําแนกความสามารถหรือปัญญาออกเปน็ 8 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ความสามารถด้านภาษา (Verbal-Linguistic) หมายถงึ ความสามารถในการใช้ภาษา

รูปแบบต่างๆ ตั้งแตภ่าษาไทย จนถึงภาษาอื่นๆ  สามารถรับรู้เข้าใจภาษา และสามารถส่ือ

ภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามท่ีต้องการ ผู้ท่ีมีความสามารถด้านภาษาจะสามารถเรียนรู้คําศัพท์

ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว มักมีทักษะการอธิบาย เล่าเร่ือง การสอน การปราศรัย พูดขําขัน พูดชักจูง

โน้มน้าวผูอ้ื่น จัดการโครงสร้างของประโยคได้ดี สามารถจดจําข้อมลู นึกย้อนหลงัได้ และ

เข้าใจความหมายในคําพูดได้ดี ความสามารถด้านภาษาเป็นความสามารถหลักอย่างหน่ึงท่ีมี

ผลตอ่ความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

1.2 ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical) หมายถึง 

ความสามารถในการคิดแบบมเีหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการ

คิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านน้ีเก่ียวกับความสามารถในการนําตรรกะ

มาแก้ไขปัญหา จําแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระเบียบแบบแผน คิดเป็นระบบ เชื่อมโยง

ความสัมพันธร์ะหว่างเหตุและผลได้ดี เมือ่เผชิญสถานการณ์ท่ีซับซ้อน ก็จะสามารถแยกแยะ 

จัดลําดับและเข้าใจรูปแบบของส่ิงท่ีเกิดข้ึน ความสามารถด้านน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องตอ่ผลสําเร็จ

ในการศึกษาเล่าเรียนค่อนข้างมาก 

1.3 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ทาง

สายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นท่ี รูปทรง ระยะทาง และตําแหน่งอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มคีวามไวต่อการรับรู้ในเร่ืองทิศทาง จดจาํทิศทางได้

ดีและอ่านแผนท่ีเก่ง ผู้ท่ีมีความฉลาดด้านน้ีจะคิดและส่ือสารด้วยภาพ สามารถจนิตนาการ

และสร้างส่ิงใหม่ๆข้ึนมาในความคิด คิดในเชิงมิติ วิเคราะห์วัตถุในมโนภาพ มักมีประสิทธิภาพ

ในการแก้ปริศนาได้ดี 

1.4 ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic) หมายถึง 

ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซ่ึงความคิดความรู้สึกโดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ  

ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความ

ยืดหยุ่น ความประณีตและความไวทางประสาทสัมผัส ตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางกายภาพได้ดี 

ใช้กล้ามเน้ือมดัใหญ่และกลา้มเน้ือมัดเล็กได้อย่างยอดเย่ียม สามารถทํากิจกรรมและ
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เคลื่อนไหวได้อย่างแคลว่คล่องวอ่งไว ชอบแสดงออก มีความสนใจกิจกรรมเก่ียวกับศิลปะ

และงานฝีมอื 

1.5 ความสามารถด้านดนตรี (Musical-Rhythmic) หมายถึง ความสามารถในการซึมซับและ

เข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ท้ังการได้ยิน การรับรู้ การจดจํา และการแต่งเพลง สามารถ

จดจําจังหวะ ทํานองและโครงสร้างทางดนตรีได้ดี สามารถเช่ือมโยงระหว่างเพลงและ 

เคร่ืองดนตรีได้ และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง 

ผู้ท่ีมีความสามารถด้านดนตรีจะมีความสามารถในการสัมผัสทางเสียง มีความไวมากกับ

เสียงท่ีอยู่รอบตัว 

1.6 ความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ื่น 
ท้ังด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต    

สีหน้าท่าทาง นํ้าเสียง มีทักษะในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก แรงบนัดาลใจและแรงกระตุ้น

ของผู้คน สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย ลดความขัดแย้ง 

สามารถจงูใจผู้อื่นได้ดี เจรจาต่อรองได้ดี ผู้มคีวามสามารถด้านน้ีจะมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีเย่ียม 

มีเพือ่นมาก เป็นได้ท้ังผู้นําและผู้ตาม ชอบทํางานร่วมกับคนอื่น 

1.7 ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal) หมายถึง ความสามารถในการรู้จัก 
ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถรู้เท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตาม

กาลเทศะและสถานการณ์ รู้ว่าเมือ่ไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหร่ต้อง 

ขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง ชอบทํางานเพียงลําพงั รู้ถงึจุดอ่อน

หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าตนมีจุดแข็งหรือความสามารถในเร่ืองใด   

มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตน 

ของตนเองอย่างแท้จริง ชัดเจนว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร 

1.8 ความสามารถด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalistic) หมายถึง ความสามารถในการรู้จัก 

และเข้าใจธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซ้ึง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่างๆ

ของธรรมชาต ิมีความไวในการสังเกตเพ่ือคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มี

ความสามารถในการจัดจําแนก แยกแยะประเภทของส่ิงมีชวีิตท้ังพืชและสัตว์ สังเกตเห็น

รูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงมีชวีติต่างๆ ชอบจดัระบบส่ิงของท่ีสะสมไว้ มี

ความสามารถในการแยกแยะระหว่างส่ิงของในหมวดเดียวกัน และสังเกตเห็นความแตกต่าง

เล็กๆน้อยๆ มคีวามออ่นไหวต่อธรรมชาต ิ

 3. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ หมายถึง ทฤษฎีท่ีเชื่อว่าการเลือกอาชีพของบุคคลจะสะท้อน

ถึงบุคลิกภาพของคนๆน้ัน และเหตุผลท่ีใชใ้นการเลือกอาชีพน้ันก็คือความสนใจ (Interest) ซ่ึงเกิดมาจากการ
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ผสมผสานระหว่างความคิดท่ีมีต่อตนเองและความเข้าใจต่ออาชีพท่ีเลือก ตัวอย่างเช่น เราคิดวา่เราชอบบริการ

ผู้อื่น (น่ีเป็นความคิดท่ีมีตอ่ตนเอง) และเราได้รู้ว่าอาชพีประชาสัมพนัธ์ต้องทําหน้าท่ีให้บริการผู้อื่น (น่ีเป็น

ความคิดท่ีมีตอ่งานอาชพี) ดังน้ันก็มีแนวโน้มท่ีเราจะสนใจเลือกประกอบอาชีพประชาสัมพันธ์ เพราะตรงกับ

ลักษณะทางบคุลิกภาพของตัวเรา นอกจากน้ันบุคคลจะค้นหาส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้

ความสามารถของเขาท้ังยังเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา (Holland, 1973) 

 แบ่งความสนใจออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 Realistic หมายถึง ความสนใจในกิจกรรมเก่ียวกับการควบคุม การปฏิบัติการกับเคร่ืองยนต์

กลไก หรือจําพวกเคร่ืองมอืหรืออุปกรณ์ตา่งๆ ชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุต่างๆ ท้ังไมแ้ละโลหะ 

มีความถนัดทางช่าง ชอบทํากิจกรรมกลางแจง้ กีฬา ชอบงานประเภทใช้กําลังกาย ชอบการ

เคลื่อนไหวและใช้ทักษะ ชอบงานประเภทมองเห็นปัญหาท่ีจะแก้ไขได้ชัดเจน เลี่ยงกิจกรรม

แบบต้องใช้วาจาอธบิาย สนใจคณิตศาสตร์ ไม่ชอบงานภาษาหรือการศึกษา หรืองานท่ี

เก่ียวข้องกับคน บุคคลท่ีมีความสนใจรูปแบบน้ีมีแนวโน้มท่ีจะถอ่มตน เกรงใจคน คล้อยตาม

ระบบกฎเกณฑ์ เก็บตัว ไมค่่อยสุงสิงกับใคร ไม่เพอ้ฝัน หนักแน่น มีความเป็นผู้ใหญ่ อดทน 

มีความบากบัน่ เอาการเอางาน จริงจัง พากเพียร เสมอต้นเสมอปลาย และอาจหลีกเลี่ยง

การทํางานกับคนหมู่มาก 

1.2 Investigative หมายถึง ความสนใจในการวิเคราะห์ และการประเมนิ อยากรู้อยากเห็น  
ช่างสังเกต ชา่งสงสัย ชอบแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ งานวิจัยทางวทิยาศาสตร์ ชอบ

ทํางานท่ีซับซ้อน หรืองานทดลองแบบประเภทท้าทายความสามารถ ไม่ชอบงานการค้าขาย 

หรือการโฆษณาชักชวน ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ สนใจการจัดการและวางแผนงาน บุคคลท่ีมี

ความสนใจรูปแบบน้ีมแีนวโน้มเป็นคนท่ีมุง่งาน ไม่เชือ่อะไรง่ายๆ ขบคิดปัญหาวิจารณ์อย่าง  

มีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ อนุรักษ์นิยม เก็บตวั ไมช่อบสังคมมาก ชอบงานอิสระ ไม่ชอบ

เอาอย่างใคร พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นใจในตนเอง และอาจขาดทักษะในการสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

1.3 Artistic หมายถึง ความสนใจในศิลปะ ความสุนทรีย์ ชอบกิจกรรมท่ีมีความเป็นนามธรรม 

รักความงาม ชอบแสดงออก สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ มีความสามารถทางดนตรี 

ชอบความเป็นอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเอง บุคคลท่ีมคีวามสนใจรูปแบบน้ีมักทําตามใจ   

ท่ีตนปรารถนา ไม่ชอบเลียนแบบ เป็นคนชอบริเร่ิมไมช่อบเอาอย่างใคร ไม่ต้องการอยู่ใต้

บังคับบัญชาใคร ไม่ชอบพ่ึงพาผู้อื่น ไม่ชอบงานท่ีมีความซํ้าซากจําเจ ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย 

บางคร้ังเจ้าอารมณ์ มอีุดมคติ ชอบฟังเพลง ดูละคร อาจไมเ่หมาะกบังานท่ีต้องการทักษะ

ของความมีระเบียบแบบแผน 
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1.4 Social หมายถึง ความสนใจในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ให้ความรู้อบรมและ

พัฒนาผู้อื่น ชอบสนทนาและสังสรรค์กับผู้คน มีความเข้าใจคนอื่นได้ดี เป็นกันเอง ร่าเริง    

มีความเมตตากรุณา ชอบมอีํานาจเหนือคนอื่น มีอุดมคติ มีความรับผิดชอบ ชอบกิจกรรม

บริการชุมชนทํางานให้สังคม มีความสามารถในการพูด มีทักษะในการติดต่อกับผูอ้ื่น มักจะ

ชอบงานด้านภาษามากกว่างานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ บุคคลท่ีมี

ความสนใจรูปแบบน้ีมแีนวโน้มท่ีจะขาดทักษะทางเคร่ืองยนต์กลไก และมักหลีกเลีย่งงานท่ี

ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีกฎเกณฑ์ระเบียบวิธ ี

1.5 Enterprising หมายถึง ความสนใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนหรือผลประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจ เช่นงานประเภทค้าขาย ชอบเส่ียงและผจญภัย มทัีกษะในทางการพูดจา 

มองเห็นตนเองเป็นผู้นําเตม็ตัว ชอบชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตาม พูดจาตรงไปตรงมา ชอบการ

แข่งขัน มีความกระตือรือร้นและมีแรงกระตุ้นในการทํางานสูง วอ่งไวคล่องแคลว่ บุคคลท่ีมี

ความสนใจรูปแบบน้ีมแีนวโน้มท่ีจะชอบริเร่ิม กล้าแสดงออก กล้าโต้แย้ง กล้าคิดกล้าทํา ชอบ

ควบคุมผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นํากลุม่ในการทํากิจกรรม นิยมชมชอบผู้มีความสามารถ

ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ชอบกิจกรรมท่ีต้องการความมีระบบระเบียบมากมาย   

ไม่ชอบงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับการสังเกต งานทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิค 

1.6 Conventional หมายถึง ความสนใจในกิจกรรมท่ีมีความเป็นรูปธรรม ชอบความเป็นระเบียบ 

ไม่ค่อยยืดหยุ่น มีความเป็นอนุรักษ์นิยม ยึดแบบแผนเดิมท่ีเคยปฏบิตัิมา ไม่ชอบการ

เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ชอบงานทางด้านเลขานุการ งานสํานักงาน งานสารบรรณ บุคคลท่ีมี

ความสนใจรูปแบบน้ีมแีนวโน้มท่ีจะชอบบทบาทผู้สนับสนุน พอใจท่ีจะคล้อยตาม เลีย่งการ

โต้แย้ง เป็นคนจริงจงัตัง้ใจกับงานมาก มคีวามพากเพยีรอดทน มีความรับผิดชอบสูง 

ละเอียดถี่ถว้น เก็บความรู้สึกและควบคุมอารมณ์ได้ดี หลีกเลี่ยงงานท่ีใช้ทักษะทางร่างกาย 

ไม่ค่อยชอบงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรมและงานด้านวิทยาศาสตร์ 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วจิยัได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

   ส่วนท่ี 1. เป็นการพัฒนาเครื่องมอืประเมนิลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC (Theory of 

DISC Model) ท่ีจําแนกลักษณะส่วนบุคคลเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ Dominance Influence Steadiness และ 

Conscientious ดังภาพท่ี 1 ผู้วจิัยได้กําหนดนิยามเชิงปฏบิัติการของลักษณะส่วนบุคคลแตละรูปแบบสําหรับเป็น

แนวทางในการสร้างข้อคําถามท่ีใช้จะเป็นเคร่ืองมือประเมิน และตรวจสอบว่าสามารถวัดคุณลักษณะได้ตรงตาม
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ทฤษฎี DISC หรือไม่ โดยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมอืประเมินโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมอืประเมนิลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC 

 

   ส่วนท่ี 2. เปน็การพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 

Multiple Intelligences) ท่ีจําแนกความสามารถหรือปัญญาเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง  

และดา้นธรรมชาติ ดังภาพท่ี 2 ผู้วจิัยได้กําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของความสามารถแต่ละด้านสําหรับเป็น

แนวทางในการสร้างข้อคําถามท่ีใช้จะเป็นเคร่ืองมือประเมิน และตรวจสอบว่าสามารถวัดคุณลักษณะได้ตรง  

ตามทฤษฎีพหุปัญญาหรือไม ่โดยตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมินโดยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเคร่ืองมอืประเมนิความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

 

   ส่วนท่ี 3. เปน็การพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ 

(Holland’s Theory of Vocational Choice) ท่ีจําแนกความสนใจเปน็ 8 รูปแบบ ได้แก่ Realistic 

Investigative Artistic Social Enterprising และ Conventional ดังภาพท่ี 3 ผู้วจิัยได้กําหนดนิยามเชิง

ปฏบิัติการของความสนใจแต่ละรูปแบบสําหรับเป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถามท่ีใช้จะเป็นเคร่ืองมอืประเมิน 

และตรวจสอบว่าสามารถวดัคุณลักษณะได้ตรงตามทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์หรือไม่ โดยตรวจสอบ

ความตรงเชงิโครงสร้างของเคร่ืองมือประเมินโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ภาพท่ี 3  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเคร่ืองมอืประเมนิความสนใจตามแนวทฤษฎกีารเลือกอาชพีของฮอลแลนด์ 

 



บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วจิยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย

ครอบคลมุหัวข้อสําคัญดังตอ่ไปน้ี 

   1. ลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC (Theory of DISC Model) 

   2. ความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

   3. ความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational 

Choice) 

   4. การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืประเมิน 

 

ลักษณะสว่นบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC (Theory of DISC Model) 

ความเป็นมาของทฤษฎี DISC 

         แนวทฤษฎี DISC ได้รับการพฒันามาจากทฤษฎีของ คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)  

(ล้วน สายยศ, 2543; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2539; Cloninger, 2000) ท่ีได้แบง่การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์

เป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ Extraversion และ Introversion กล่าวคือ 

         บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ Extraversion จะเป็นคนเปิดเผย เข้าสังคม เปดิใจกว้าง รับโลกภายนอก 

สนใจและใส่ใจกับส่ิงท่ีเกิดรอบๆ ตวั ดังน้ันความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มน้ีมักจะมีอทิธิพลจากสิ่งแวดลอ้มภายนอก

เข้ามามีบทบาทในการคิดหรือตัดสินใจ และจะมลีักษณะชอบเข้าสังคม มมีนุษยสัมพันธ์ดี สนุกสนานร่าเริง 

         บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ Introversion จะเป็นคนเก็บตัว อยู่แต่ละโลกของตวัเอง ไม่เปิดใจกว้าง

ยอมรับส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ตรงกับแนวคิดของตนเอง สนในและใส่ใจกับโลกส่วนตัวของตนเอง ดังน้ันความรู้สึกนึกคิด

ของคนกลุม่น้ีมักจะขึ้นกับตวัเองไม่คล้อยตามสังคม มวีิถีทางของตนเอง ไม่ชอบเข้าสังคม ปรับตัวยาก ข้ีอาย 

         ในการแบ่งบุคลิกภาพของบุคคลเป็น 2 แบบน้ี Jung เชือ่วา่บุคคลจะมีท้ังสองลักษณะอยู่ในคนๆ

เดียวกัน ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับว่าบคุลิกใดจะมลีักษณะเด่นออกมามากกว่ากันในแต่ละสถานการณ์ ต่อมา Jung ยังได้ 

แบ่งบุคลิกภาพตามสภาพทางจิตของมนุษยตามการรับรู้ ซ่ึงแบง่เปน็ 4 ประเภท คือ ใช้ความคิด (Thinking)  

ใช้อารมณ์ความรู้สึก (Feeling) ใช้การสัมผัสได้ (Sensing) ใช้สัญชาติญาณ (Intuition) ท้ัง 4 ส่วนน้ีต้องอยู่  

ในสภาวะที่สมดุลจงึจะทําให้บุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ ์

         ความคิด (Thinking) หมายถงึ ความเข้าใจความสัมพันธธ์รรมชาติกับตนเอง คิดและประเมิน ตัดสิน

ตามหลักเหตผุล 

         อารมณ์ความรู้สึก (Feeling) หมายถึง ความสัมพันธ์ของคุณค่า ความสุข ทุกข์ เกลียด รัก คิดและ

ประเมิน ตัดสินตามความรู้สึก ซ่ึงหมายถึงการให้คุณค่าส่ิงต่างๆ ตามความรู้สึกของตน 
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         การสัมผัสได้ (Sensing) หมายถึง ความสัมพันธ์ในการรับรู้เร่ืองราวต่างๆผ่าน ประสาทสัมผัสท้ัง 5 

ตามความเป็นจริง 

         สัญชาติญาณ (Intuition) หมายถึง การรับรู้ส่ิงต่างๆ ด้วยจิตใต้สํานึกไมไ่ด้ผ่าน ประสาทสัมผัสท้ัง 5 

ทําให้ไม่สามารถอธิบายได้วา่รับรู้ส่ิงเหล่าน้ันมาได้อย่างไร 

         จากทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จงุ ดังกล่าวข้างต้น ดร.วิลเลี่ยม มอลตัน มาร์สตัน (William 

Moulton Marston) นักจิตวิทยาสังคมชาวฟินแลนด์ จึงได้ศึกษาและสร้างเป็นทฤษฎี DISC ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมอื 

ในการจําแนกบุคลิกภาพของคน โดยได้ทําการจัดหมวดหมู่บุคลิกภาพของคนไว้ 4 รูปแบบด้วยกันไว้ในหนังสือชื่อ 

Emotions of Normal People (Marston, 1928) ทฤษฎี DISC ได้จําแนกพฤตกิรรมของคนปกติท่ัวไปออก  

เป็น 4 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S), และ Conscientious (C)   

ตามภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 DISC model 

 

         การจัดแบง่เป็นรูปแบบท้ัง 4 น้ันถูกทําโดย 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกจะต้องทําการแยกประเภทของคน

ก่อนว่าเป็นคนประเภท ใช้สัญชาติญาณ (Intuition) หรือใช้การสัมผัสได้ (Sensing) น่ันคือการแยกเป็นคู่บนหรือ

คู่ล่าง จากภาพที่ 1.5 สามารถแยกระหว่างคู่ของ D กับ I หรือคู่ของ C กับ S และขั้นตอนท่ี 2 ให้แยกว่าเป็น

คนประเภทใชค้วามคิด (Thinking) หรือ ใช้อารมณ์ความรู้สึก (Feeling) ซ่ึงก็คือการแยกเป็นคู่ท่ีอยู่ข้างซ้ายหรือ

คู่ท่ีอยู่ข้างขวา ทําให้ท้ัง 4 รูปแบบกระจายตัวในตําแหน่งต่างๆ ตามภาพท่ี 1.5 คุณลักษณะพฤติกรรมท้ัง 4 

ลักษณะน้ี ไมม่ีคุณลักษณะใดดีกว่าลักษณะใด ไม่มผีิดไม่มีถูก แต่ละคุณลักษณะมท้ัีงจุดแขง็และข้อจํากัดในตวัเอง 

และแต่ละบุคคลจะมีคุณลักษณะท้ัง 4 ปนกันอยู่มากบา้งน้อยบ้าง โดยท่ัวไปจะมคุีณลักษณะโดดเด่นปรากฏ

ออกมา 1 – 2 คุณลักษณะ 

         สํานักงานก.พ. (2551) ได้ให้ความหมายของแต่ละบุคลิกลักษณะท้ัง 4 ของทฤษฎี DISC ไว้ดังน้ี  
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         D (Dominance) กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธม์ุ่งมั่น ทําอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม  

กล้าเส่ียง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไมค่่อยฟังผูอ้ื่น ตรงไปตรงมา บางทีอาจดูขวานผ่าซาก 

ไปบ้าง มีข้อเรียกร้องสูง ด้ือดึง มั่นใจในตัวเอง 

         I (Influence) เปน็คนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย เป็นคน 

ร่าเริง มอีารมณ์ออ่นไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเร่ือย ไม่ค่อยรักษากฎ 

ไม่ชอบคนน่าเบื่อและเข้มงวด 

         S (Steadiness) ใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทําอะไรเป็นระบบ ละเอียด รอบคอบ ถอ่มตัว 

ประนีประนอม ชอบเป็นผูฟ้ังมากกว่าผูพู้ด จะพูดเมือ่ถูกถาม มักแสดงความเห็นด้วยกับผูอ้ื่นตลอดเวลา ต้องการ

คําแนะนําจากผู้อื่น ไมช่อบการเปลี่ยนแปลง 

         C (Conscientious) ชอบความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มเีหตุผลมีหลักการ เน้นความ

ชัดเจนถูกตอ้ง ให้ความสําคัญกับข้อเท็จจริง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มรีะเบียบ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ไม่ชอบเส่ียง  

ทําอะไรอย่างระมัดระวัง 

         DISC-U (2555) ได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรูปแบบท่ีแตกต่างท้ัง 4 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของลักษณะท้ัง 4 

D (Dominance) 

คุณลักษณะท่ัวไป: 

      - มุ่งผลลัพธ์  

      - ลงมอืทันที 

      - ชอบงานท้าทาย 

      - ตัดสินใจเร็ว  

      - ไม่ชอบสภาพเดิมๆ  

      - แก้ปัญหา 

ส่ิงท่ีจงูใจ: 

      - ได้ควบคุมสภาพแวดล้อม  

      - ได้ชี้นําการกระทําของผูอ้ื่น  

      - โอกาสใหม่ๆ ความท้าทาย  

      - โอกาสก้าวหน้า  

I (Influence) 

คุณลักษณะท่ัวไป: 

      - ชอบสมาคม สังสรรค์ 

      - ช่างเจรจา 

      - ทําให้กระตือรือร้น  

      - ทําให้สนุกสนาน  

      - ไว้ใจผู้อื่น  

 

ส่ิงท่ีจงูใจ: 

      - ได้พูดคุยกับผู้อื่น  

      - ได้รับการตอบสนองกลบั  

      - การทักทายอย่างกระตือรือร้น  

      - การรับรู้ในความรู้สึก  
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ส่ิงท่ีลดแรงจงูใจ: 

- ถูกตรวจสอบ ก้าวก่ายอํานาจ  

- จํากัดความรับผิดชอบ  

- ได้รับทรัพยากรสนับสนุนจํากัด  

- ถูกควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิด 

- งานท่ีเร่ือยๆ ขาดความต่ืนเต้น เร้าใจ  

คุณค่าต่อองค์กร: (ผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย) 

      - ทําให้เกิดผลงาน  

      - ดําเนินการรวดเร็ว  

      - กล้าตัดสินใจ 

      - แก้ปัญหา 

      - มองหาความท้าทายใหม่ๆ 

ภายใต้ความกดดัน: 

      - พูดขวานผ่าซาก  

      - อาการโกรธ 

      - เผด็จการ เข้าควบคุม  

กลัว: 

      - การถูกเอาเปรียบเสียการควบคุม 

 

ส่ิงท่ีลดแรงจงูใจ: 

      - เพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยเป็นมิตร  

      - ถูกจาํกัดโดยตารางเวลาท่ีชัดเจน  

      - การมองโลกในแงร้่าย 

      - การไม่เป็นท่ียอมรับ  

      - งานประจํา ซํ้าๆ ต้องลงรายละเอียด 

คุณค่าต่อองค์กร: (ชักจูงให้ผู้อื่นให้การสนับสนุน) 

      - แสดงออกเชิงบวก 

      - การติดต่อประสานงาน  

      - จูงใจผู้อื่น  

      - สร้างความกระตือรือร้น 

      - สร้างความบันเทิง กิจกรรมต่างๆ  

ภายใต้ความกดดัน: 

      - พูดเกินจริง ให้คํามั่นสัญญาเกินจริง  

      - หุนหันพลันแล่น ใชอ้ารมณ์  

 

กลัว: 

      - การถูกปฏิเสธ ไม่ได้รับการยอมรับ  

 

C (Conscientious) 

คุณลักษณะท่ัวไป: 

      - ใส่ใจในการวางแผน มาตรฐาน 

      - สนใจรายละเอียด  

      - วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย 

      - ตรวจสอบความถกูต้อง 

      - ทํางานเป็นข้ันเป็นตอน 

ส่ิงท่ีจงูใจ: 

      - ความถูกต้อง 

S (Steadiness) 

คุณลักษณะท่ัวไป: 

      - สุขุมรอบคอบ 

      - สม่ําเสมอ 

      - อดทน ใจเย็น 

      - ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น  

      - สร้างบรรยากาศท่ีปรองดอง  

ส่ิงท่ีจงูใจ: 

      - ได้ร่วมมอืกับผู้อื่น  
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      - ความเป็นระเบียบแบบแผน เป็นระบบ เป็นเหตุ

เป็นผล 

      - รางวลัสําหรับคุณภาพและมาตรฐาน  

      - ให้ Feedback ท่ีเจาะจง 

ส่ิงท่ีลดแรงจงูใจ: 

      - การเปลี่ยนแปลง ความคาดหวงัท่ีไม่แน่นอน 

      - ความเร่งรีบ 

      - การถูกบังคับให้เข้าสังคม อยู่ในหมู่คนมากๆ 

      - การขาดซ่ึงการควบคุมท่ีไมม่ีคุณภาพ 

      - การถูกวิพากษ์วจิารณ์  

คุณค่าต่อองค์กร: (ทําตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือ

หลีกเลี่ยงข้อผดิพลาด ปัญหาหรืออนัตราย) 

      - ทําตามมาตรฐาน แบบแผนท่ีกําหนด 

      - ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้อง 

      - ลงรายละเอียด 

      - วิเคราะห์ทางเลือก 

      - ปฏิบตัิตามนโยบาย 

ภายใต้ความกดดัน: 

      - มองโลกในแง่ร้าย  

      - วิพากษ์วิจารณ์ ท้ังกับผูอ้ื่นและตัวเอง  

      - กังวล กลุ้มใจ  

กลัว: 

      - การถูกตําหนิ วิพากษ์วิจารณ์  

      - กําหนดอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้

ชัดเจน  

      - ให้ส่ิงอํานวยความสะดวก  

      - ความมั่นคงในงาน 

ส่ิงท่ีลดแรงจงูใจ: 

      - การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและไม่คาดคิด  

      - การแข่งขัน ความก้าวร้าว  

      - ไม่ได้รับความร่วมมือจากเพือ่นร่วมงาน  

      - การเผชิญหน้า 

 

คุณค่าต่อองค์กร: (ปฏิบัตงิานได้อย่างคงท่ีสม่ําเสมอ 

คงเส้นคงวา) 

      - ไกล่เกลี่ย เกิดความปรองดอง 

      - อยู่กับท่ีนาน ๆ ได้ 

      - สุขุมใจเย็น อดทน 

      - เป็นผูฟ้ังท่ีดี 

 

ภายใต้ความกดดัน: 

      - รู้สึกไม่มั่นคง ไมป่ลอดภัย  

      - ถอนตัว  

      - ต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงอย่างเงยีบๆ  

กลัว: 

      - ความไมม่ั่นคง การเปลี่ยนแปลง 

 

         แนวทฤษฎี DISC มีความเหมอืนและสอดคล้องกับทฤษฎท่ีีเก่ียวกับอารมณ์ท้ัง 4 (Four 

Temperaments) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีมาตัง้แต่โบราณ สมัยอารยธรรมอียิปต์โบราณหรืออารยธรรมเมโสโปเตเมยี 

และ Hippocrates (Hippocrates; 460 – 370 BC.) แพทย์ชาวกรีก เป็นบุคคลแรกท่ีริเร่ิมนํามาเขียนเป็นทฤษฎี

ทางการแพทย์ ซ่ึงก็คือ Four Temperaments โดยแบ่งแยกลักษณะอารมณ์พื้นฐานในตัวมนุษย์ออกเป็น 4 อย่าง 
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คือ "Sanguine", "Choleric", "Melancholic" และ "Phlegmatic" (Wikipedia, n.d.) ซ่ึงเขาเชือ่ว่ามนุษย์ 1 คน 

จะต้องมลีักษณะอารมณ์พื้นฐานในตัวท่ีเด่นชัดอย่างน้อย อารมณ์ท้ัง 4 ประเภท คือ 

         1. อารมณ์สนุก (The Sanguine Temperament) เป็นคนท่ีสนุกกับการเป็นจุดสนใจในงานปาร์ตี้      

มีอารมณ์สนุก เป็นคนท่ีอบอุ่น ร่าเริงมชีวีิตชีวา คนประเภทน้ีจะเป็นคน ท่ียอมรับความคิดของผู้อื่น เป็นคนท่ี

ประทับใจอะไรง่ายๆ และมกัจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ คนประเภทน้ีมีความสุขกับการ ได้อยู่กับผู้คน ไม่ชอบ 

อยู่คนเดียว เขามักจะทําให้กลุ่มคนท่ีเขาอยู่ด้วยมีชีวิตชวีา และมีเร่ืองมาเล่าให้ฟังไม่รู้จักหมด อย่างไรก็ตาม 

เขาต้องการได้รับความรักและคําชื่นชม และถึงแม้ว่าเขาจะรายล้อมไปด้วยผู้คนมากมาย เขาก็ยังรู้สึกเปล่าเปลี่ยว

ได้   

         2. อารมณ์ร้อน (The Choleric Temperament) คนท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ีเป็นคนท่ีฉุนเฉียว ว่องไว 

กระตือรือร้น เป็นนักปฏิบัตแิละเป็นคนท่ีมีความตั้งใจมัน่ คนประเภทน้ีมักเป็นคนท่ีพอใจในตัวเอง เป็นตวัของ

ตัวเอง เป็นคนท่ีตัดสินใจได้ หัวด้ือ และมักจะตัดสินใจอะไรให้คนอื่น เป็นคนท่ีชอบควบคุมทุกอย่าง คนแบบน้ี 

เกิดมาเพือ่เป็นผู้นําโดยมีแรงจงูใจให้มุ่งไปสู่ความสําเร็จและอํานาจ พวกเขาไม่เกรงกลัวกับการเผชิญหน้า และอยู่

ภายใต้เป้าหมายของตัวเอง ลักษณะนิสัยของคนแบบน้ีคือ เป็นคนอิสระ ช่างคิดและเด็ดเด่ียว   

         3. อารมณ์เศร้า (The Melancholic Temperament) คนท่ีมีอารมณ์เศร้ามักเป็นคนท่ีชอบวเิคราะห์ 

อุทิศตัวเอง เป็นคนท่ีมีพรสวรรค์มาก เป็นคนประเภทท่ีทําอะไรต้องทําให้ดีท่ีสุด แต่เขาเป็นคนท่ีมี อารมณ์      

อ่อนไหวมาก ไม่มีใครชอบศิลปะเท่ากับคนท่ีมีอารมณ์เศร้า เขาเป็นคนท่ีมักจะเก็บตัว และมักจะถูกครอบงําโดย 

อารมณ์ เขาเป็นพวกท่ีเรียกว่าต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างในอดุมคติ เขามีความต้องการท่ีจะเป็นคนท่ีดีจริงๆ 

ไม่ได้เพียงแค่ดูเหมือนว่าจะดีเท่าน้ัน คนลักษณะแบบน้ีจะพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบท่ีสุด   

         4. อารมณ์เย็น (The Phlegmatic Temperament) คนท่ีมีอารมณ์เย็นเป็นคนท่ีสงบ ใจเย็น ค่อนข้างช้า 

ชอบสบายและไม่พิถีพิถัน ชีวิตสําหรับคนประเภทน้ีคือชวีิตท่ีมีความสุข ไม่ตื่นเต้นมแีต่ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ 

เป็นคนท่ีมีอารมณ์เย็น มักจะพบว่าเขาไม่ทําหน้ายุ่ง ไม่แสดงความโกรธหรือหัวเราะ เขาเป็นคนท่ีมีอารมณ์มั่นคง 

แต่ภายใต้ท่าทางเยือกเย็นสงบถ้อยคํา และท่าทางข้ีอาย คือบุคคลท่ีมีความสามารถหลายอย่างเพราะว่าคน

ประเภทน้ีชอบสนุกกับผู้คน เขาจึงไม่ขาดเพื่อน เขามอีารมณ์ขันอันแห้งแล้ง แต่เขาก็สามารถทําให้เพื่อนติดเขาได้

โดยท่ีไม่ต้องย้ิมเลย 

         โดยท่ัวไปบุคคลมักจะให้ความสนใจในการทําความรู้จักเข้าใจเร่ืองส่ิงแวดล้อมภายนอกก่อน เช่น 

เทคโนโลยี เคร่ืองมอืเครื่องใช้ อุปกรณ์ การเงิน รวมถึงบุคคลอื่น มากกว่าทําความรู้จักเข้าใจกับตัวตนของตัวเอง 

คนจํานวนมากจึงมักจะรู้สึกสับสนในความเป็นตัวตนของเรา จากท่ีบุคคลภายนอกข้างเคียงให้ข้อมลูป้อนกลบั   

เข้ามาไม่ว่าจะในรูปของคําพดู คําวิพากษ์ ความเห็น ความรู้สึกสะท้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากโลกทัศน์ของคนเหล่าน้ัน 
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โดยท่ีอาจไม่เป็นไปตามท่ีตวัเราเป็นการได้ทําความเข้าใจตัวเองท้ังในแง่บวกและลบ ผ่าน DISC model เสมือน

การได้ข้อมลูป้อนกลับท่ีผ่านทัศนะของตัวเราเอง สะท้อนแนวโน้มพฤติกรรมความถนัด ในการแสดงออก 

ความชอบ ความไม่ชอบ ความปรารถนา ส่ิงแวดล้อมท่ีพึงพอใจ แรงกระตุ้นจูงใจ ส่ิงเร้าความตึงเครียด เป็นต้น 

ทําให้เราสามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบท่ีอาจตามมาจากการแสดง พฤติกรรมในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่าง

กัน อีกท้ังบุคคลท่ีเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จะสามารถยอมรับและปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและสถาน

การณ์ได้ดีข้ึน สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบคุคลท่ีแวดล้อม จงึกล่าวได้ว่าการตระหนักรับรู้ตัวตนเป็นรากฐานสําคัญ 

ต่อความก้าวหน้า ซ่ึงความสําเร็จท้ังชวีิตส่วนตัวและหน้าท่ีการงานการรู้จักตัวตนของตวัเอง เป็นพื้นฐานสําคัญท่ี

จะทําให้บุคคลเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง รู้ทิศทางท่ีชัดเจน คือ ประเมินตนเองได้อย่างชัดเจน ท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน 

สร้างสมดุลด้านบวกด้านลบของคุณลักษณะตัวเองได้ดีข้ึน แสดงตนได้อย่างเหมาะสมเตม็ศักยภาพ ท้ังทางด้าน

การแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมต่างๆ พัฒนาตัวเอง เสริมจดุแข็งปรับจุดอ่อนอย่างมีทิศทาง ส่ือสาร  

สร้างสัมพันธภาพด้วยความเข้าใจกันจากการท่ียอมรับในความ แตกต่างของแต่ละบุคคล ปรับตัวยืดหยุ่นไปกับ 

แต่ละสถานการณ์ได้อย่างผ่อนคลายมากข้ึน 

         ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี DISC สามารถนําไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายในทุกกิจกรรมท่ีมีความ

เก่ียวข้องกับบคุคลในเชิงธุรกิจ เพือ่ใช้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร และสรรหา 

อาชีพ ผลการจําแนกรูปแบบสามารถสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล สไตล์การส่ือสารปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

สไตล์การตัดสินใจและเผชญิปัญหา บทบาทท่ีถนัดในการแสดงออกและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ความถนัด 

และแรงกระตุ้นจูงใจ ได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน ข้อมลูจําเพาะเหล่าน้ีเป็นตัวช่วยท่ีสําคัญในการบริหารจัดการบุคลากร

และทีมงานในองค์กร เพิ่มขีด ความสามารถ เกิดประสทิธิภาพและมลูค่าเพิม่ในเน้ืองาน สร้างความโดดเด่นให้

องค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จได้อย่างย่ังยืนตวัอย่างการนําประยุกต์ใช้้ เช่น การพัฒนาตนเอง (Individual 

Development Program) การส่ือสารและบริหารความสัมพันธ์ (Communication and Relation Management) 

การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Program) การพัฒนาทีม สร้างทีม (Team Building) การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management) การจัดการความขัดแย้งระหว่าง บุคคล (Conflict Management)   

การปรับตัวและรับมอืภายใต้แรงกดดัน (Adaptability and Stress Handling) การ Coach บุคลากร;       

สร้างแรงจงูใจและยกระดับขีดความสามารถ (Coach and Motivation Program) การขาย การเจรจาต่อรอง 

(Sales and Negotiation) การส่ือสารและบริการลูกค้า (Communication and Customer Service) การ

บริหารคนเก่งและวางแผนความก้าวหน้า (Talent Management and Succession Planning) การคัดเลือก

บุคลากรเข้าทํางาน (Recruitment and Selection) การเลือกอาชีพลักษณะงานท่ีเหมาะสม (Job Matching) 

การพัฒนาสายอาชีพ (Career Path Development) เป็นต้น (Insight Assessment Center, 2551) 
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ความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

ความเป็นมาของทฤษฎีพหุปัญญา 

          การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993) เป็นผู้บุกเบิกการนําเสนอแนวคิดใหม่เก่ียวกับสติปัญญาของมนุษย์ โดย

อธิบายว่า ในอดีตสังคมจํากัดความหมายของคําว่า สติปัญญาอยู่เพียงความสามารถหนึ่งหรือสองด้าน ส่วนมาก 

จะเป็นความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะ และ/หรือ ความสามารถทางภาษา ซ่ึงวัดโดยใช้แบบทดสอบ

มาตรฐาน โดยนักจิตวิทยาและสามารถใช้เป็นเคร่ืองพยากรณ์ความสําเร็จในโรงเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากการเรียนในโรงเรียนส่วนมากอยู่ บนพื้นฐานความสามารถ 2 ด้านข้างต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กจบ

การศึกษาจากโรงเรียนเข้าสู่สังคม การประกอบอาชีพ และการไช้ชีวติส่วนตัวในสงัคมแลว้ ระดับสติปัญญาท่ี

สามารถพยากรณ์ความสําเร็จในโรงเรียนกลับไม่สัมพนัธ์กับความสาํเร็จในการทํางาน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแท้จริงแล้ว 

ยังมีสตปิัญญาด้านต่างๆ อกีหลายด้าน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบในการประสบความสําเร็จในชีวติส่วนตัวและหน้าท่ี  

การงาน มนุษย์ทุกคนจะมีระดับความสามารถหรือสตปิัญญาด้านต่างๆ ในระดับหน่ึง แต่ละคนจะมีระดับ

ความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน และมกีารผสมผสานความสามารถต่างๆ เหล่าน้ีในตัวเองท่ีแตกต่างกันด้วย   

การตระหนักถึงสตปิัญญาด้านต่างๆ ซ่ึงอาจรวมเรียกว่า "พหุปัญญา" (Multiple Intelligences) จึงมีความสําคัญ

และให้นัยท่ีเปน็ประโยชน์ทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

         ความหมายของพหุปัญญา 

         พหุปัญญา คือ ความสามารถทางสติปัญญาหลายด้าน การ์ดเนอร์เชื่อวา่ส่ิงท่ีคนแต่ละคนแสดงออกมา   

เป็นส่ิงท่ีผสมผสานระหว่างพันธุกรรมกับส่ิงแวดล้อม (Gardner, 1993, p. 88) เขาเชื่อว่าสติปญัญาหมายถึง 

โครงสร้างทางชีวจิตวิทยาจะเป็นตัวสร้างแหล่งทางความคิดของคนเรา และส่งผลต่อเน้ือหาแตล่ะด้าน และยังมผีล

มาจากองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ พันธุศาสตร์ และสังคมสติปัญญา การ์ดเนอร์ได้อธบิายเก่ียวกับเกณฑ์

และท่ีมาของการคัดเลือกสติปัญญาแต่ละด้านไว้ในหนังสือ Frames of Mind ในปี ค.ศ.1983 และได้อธิบาย    

พอสังเขปเก่ียวกับสตปิัญญาแต่ละด้านไวใ้นหนังสือ Multiple Intelligences : The Theory in Practice โดย    

ย้ําว่า สติปัญญาแต่ละด้านเหล่าน้ีไม่ได้ทํางานแยกขาดจากกัน ในทางตรงกันข้าม สติปัญญาเหล่าน้ีจะทํางานร่วมกัน 

โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ท่ีมีบทบาทชีวิตสลับซับซ้อน จะมกีารผสมผสานการใช้สติปญัญาด้านต่างๆ เข้าด้วยกันในการ

ปฏบิัติบทบาทของตน สตปิญัญาแต่ละด้านมีดังน้ี 

         1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 

         สติปัญญาด้านภาษาเป็นความสามารถในการใช้ภาษาเดิม เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ ความรู้สึกของตน  

และอาจจะใชภ้าษาอื่นได้ด้วย สามารถใชภ้าษาอธบิายหว่านล้อม เปน็ศักยภาพท่ีพบมากในนักพดู นักเล่านิทาน กวี 

นักเขียนบทละคร นักหนังสือพิมพ์ นักโต้วาที นักการเมือง บรรณาธิการ ทนายความ เป็นบุคคลท่ีใช้ภาษาประกอบ

อาชีพ แสดงถึงความมปีัญญาทางภาษาอย่างชัดเจน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2542, น. 8) 
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         ความเข้าใจในด้านภาษาได้นํามาใช้ในการติดต่อส่ือสารท้ังท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มนุษย์จะใช้  

ความเข้าใจในการใช้ภาษาเมื่อตอ้งการถ่ายทอดความคิดลงบนแผ่นกระดาษ การแต่งคําประพันธ์ หรือการเขียน 

จดหมายถึงเพื่อน ความเข้าใจในการใช้ภาษาเก่ียวข้องกับการเล่าเร่ือง และการสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบของอารมณ์ 

ความตลกขบขันท่ีเก่ียวข้องกับการเล่นคํา คําอุปมาอุปไมย ตลอดจนการเรียนรู้หลักไวยากรณ์และการสร้างประโยค

ในการพูดและการเขียน 

         2. สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathemetical Intelligence) 

         สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการเข้าใจหลักการของเหตุผล รวมท้ังการใช้

ตัวเลข ปริมาณ และการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา 

และการคิดเชงินามธรรม การคิดเป็นเหตเุป็นผล การคิดคาดการณ์ ซ่ึงใช้ในการจําแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ 

การสันนิษฐาน การสรุปคิดคํานวณและการตั้งสมมตฐิาน เป็นศักยภาพท่ีพบในนักคณิตศาสตร์ นักจัดทําโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักสถิติ ผู้เข้าใจหลักการของเหตุและผล ผู้ให้เหตุผลอย่างดี เช่น นักตรรกศาสตร์และ

นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น (วชิัย วงษ์ใหญ่, 2542, หน้า 8) 

         สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการเข้าใจมโนทัศน์พื้นฐานของจํานวน 

ตัวอย่างเช่น จํานวนมากกวา่น้อยกว่า เห็นคุณค่าของกฎซ่ึงเป็นเหตุเป็นผลหรือการ ทํานายส่ิงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

ความสามารถในการใช้เหตุผล/การคํานวณ ได้นํามาใชเ้มื่อเราต้องการเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือต้อง

เผชิญกับส่ิงท้าทายใหม่ซ่ึงบางคร้ังเราเรียกว่า การคิดแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เราใช้

ความสามารถในการใช้เหตุผล/การคํานวณในรูปแบบท่ีเป็นนามธรรม เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น 

ความสามารถในการใช้เหตุผล/การคิด คํานวณได้นํามาใช้ในหลายรูปแบบของการคิดท่ีเราใช้ในชีวิตประจําวนั   

เช่น การทํารายชื่อ การจัดลําดับก่อนหลงั หรือการวางแผนสําหรับอนาคต เป็นตน้ 

         3. สติปัญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence) 

         สติปัญญาด้านมิติเป็นความสามารถในการมองเห็นพื้นท่ี เช่น นายพราน ลูกเสือ เป็นต้น และสามารถ

ปรับปรุงและคิดวิธการใช้เน้ือท่ีได้ดี เช่น สถาปนิก มณัฑนากร ศิลปิน เป็นต้น สติปัญญาด้านน้ีรวมไปถึงความไว  

ต่อสี เส้น รูปร่าง เน้ือท่ี และความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่ิงเหล่าน้ี นอกจากน้ียังหมายถึงความสามารถท่ีจะมองเห็น 

และแสดงออกเป็นรูปร่างถงึส่ิงท่ีเห็นและความคิดเก่ียวกับพื้นท่ี 

         4. สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) 

         สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเปน็ความสามารถในการใช้ร่างกายและส่วนต่างๆ ของร่างกาย  

เช่น มอื เท้า เป็นต้น ในการแก้ปัญหา ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกฝน

ร่างกาย รู้ว่าจะทําอย่างไรกับส่ิงต่างๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งรับรู้ โดยผา่นจิตใจ ตวัอย่างเช่น การข่ีจักรยาน การ  
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จอดรถ การจบัลูกบอลหรือการเดินบนคานทรงตัว ความสามารถในการเคลื่อนไหวยังเก่ียวข้องกับความสามารถ   

ท่ีจะใช้ร่างกายเพื่อแสดงอารมณ์โดยผ่านการเต้นรําและการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอื่น หรือเพือ่ท่ีจะส่ง

แนวความคิดผ่านละครใบ ้

         5. สติปัญญาทางด้านดนตรี (Musical Intelligence) 

         สติปัญญาทางด้านดนตรีเป็นความสามารถท่ีจะสร้างสรรค์เพลงและจดจําเพลง เล่นได้อย่างไพเราะ การ

เปลี่ยนแปลงความเร็วและจังหวะของเพลง เราต้องใชค้วามสามารถทางด้านดนตรี บางคนใช้ดนตรีประกอบจังหวะ

ในการออกกําลังกายและการทํางาน สติปญัญาด้านดนตรีถูกแสดงออกเมือ่เราได้ยินเพลง สติปญัญาด้านดนตรีและ

จังหวะจะช่วยส่ือออกมาว่าเรากําลังรู้สึกอย่างไร 

         6. สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) 

         สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมโดยตรง จากการท่ีเราเป็น  

ส่วนหน่ึงของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาหรือการชมุนุม ความสามารถน้ีใช้ประโยชนได้ท้ังการส่ือสารทางคําพูด 

หรือสังเกตความแตกต่างระหว่างสมาชิกของกลุ่ม โดยคํานึงถึงความขัดแย้งในอารมณ์ อุปนิสัย แรงจูงใจและ 

ความตัง้ใจ ความสามารถในการปรับตัว ช่วยให้เราพัฒนาความรู้สึกท่ีแท้จริงท่ีจะจินตนาการและร่วมรับความรู้สึก 

ประสบการณข์องบุคคลอื่นๆ และความเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมช่วยให้ 

รักษาเอกลักษณ์ของตัวเองได้และยังช่วยให้เรารู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของผูอ้ื่น 

         7. สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

         สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเองเป็นความสามารถท่ีจะเข้าใจส่ิงต่างๆ เก่ียวกับตัวเอง (รู้ว่าตัวเองต่างจาก

ผู้อื่นอย่างไร) เตือนตวัเองให้รู้ว่าควรจะทําส่ิงต่างๆ รู้วธิีท่ีจะระงับอารมณ์ของตัวเองเมื่อรู้สึกเสียใจ สตปิัญญาด้าน

การเข้าใจตนเองเป็นความสามารถท่ีจะช่วยในการพิจารณาตัวเองและให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ตวัเอง น่ันคือสามารถท่ี

จะถอยกลบัไปดูตัวเองเหมอืนเป็นผู้สังเกตการณ์ท่ีอยู่ภายนอก สติปญัญาด้านการเข้าใจตนเองมส่ีวนเก่ียวข้องกับการ

รับรู้แง่มมุภายในตัวเอง เชน่ ความรู้สึก กระบวนการคิด การหย่ังเห็นหรือลักษณะของความสามารถในการรู้จัก

ตัวเอง และความเชื่อมโยงกับส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

         8. สติปัญญาด้านธรรมชาติ (Natural Intelligence) 

         สติปัญญาด้านธรรมชาติ เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

เข้าใจความสําคัญของตนเองกับส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนท่ีจะมีส่วนชว่ยในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์และการดํารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจและจําแนกความ

เหมือนกันของส่ิงของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
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  จากความหมายของพหุปัญญา องค์ประกอบและความสําคัญของทฤษฎีพหุปัญญาดังกล่าวข้างต้น สามารถ

สรุปเป็นศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือออกแบบงานและผลงานชนิดต่าง ๆ ในแต่ละด้านดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ปญัญา องค์ประกอบหลัก และ ลักษณะอาชีพ 

ปัญญา องค์ประกอบหลัก ลักษณะอาชีพ 

1. ด้านภาษา 

(Linguistic Intelligence) 

- เข้าใจคําสั่งและความหมายของคํา 

- ชอบอ่านเขียน เล่าเร่ือง 

- อธิบายได้ชัดเจน 

- ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนได้ดีถ้ามีโอกาส ได้พูด 

ได้ฟังและเหน็ 

- มีอารมณ์ขัน 

- มีความจําดี จาํสถานที่ วันเดอืนปี และสิ่งละอันพันละน้อยได้ 

- กว ี

- นักเขียน 

- นักพูด 

- นักโต้วาท ี

2. ด้านตรรกะ 

และคณิตศาสตร์ 

(Logical-Mathematical 

Intelligence) 

-สามารถจําสิ่งที่เป็นแบบแผนที่เป็นนามธรรมได้ 

- มีเหตผุลเชงิสรุปความ 

- สามารถเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆ 

- ชอบทําการทดลอง ค้นหาคําตอบ ทํางานกบัตนเอง 

หาคําตอบ ด้านรูปแบบและความสัมพนัธ ์

- ชอบคณิตศาสตร์ คิดในเชิงเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาด้ดี 

- เรียนได้ดี โดยการจัดหมวดหม่แยกประเภท 

- นักวทิยาศาสตร์ 

- นักคณิตศาสตร์ 

- นักคิด 

- นักสถิต ิ

3.ด้านดนตรี 

(Musical Intelligence) 

- ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี และตอบสนองต่อ 

เสียงเพลง 

- แยกแยะจําทํานอง เรียนจังหวะดนตรีได ้

- เรียนจังหวะ เสียง และดนตรีได้ดี 

- รู้จักโครงสร้างของดนตรี โครงสร้างในการฟังเพลง 

- ไวต่อเสียง 

- คิดท่วงทํานอง/จังหวะได้ 

- นักดนตรี 

- นักแต่งเพลง 

-  วาทยากร 

4. ด ้านร่างกาย 

และการเคลื่อนไหว 

(Bodily-Kinetic 

Intelligence) 

-สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

- รู้จักส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถแสดงออกได ้

- ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูดและใชภ้าษาทางกาย 

- นักเตน้รํา 

- ศัลยแพทย์ 

- นักประดิษฐ์ 

- นักกีฬา 
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- ทํากิจกรรมที่ดอ้งใช้ร่างกาย เช่น กีฬา เตน้รํา การแสดง 

และการประดิษฐ์สิ่งของได้ด ี

- มีความสามารถในการแสดงท่าทาง 

- สามารถพัฒนาการทํางานของร่างกาย 

- เรียนได้ดีถ้าได้สัมผสั เคลื่อนไหว มีปฏิสมัพันธ์ 

5. ด้านมิต ิ - สามารถมองเห็นแง่มุมต่าง ๆ ได้ - นักเดินเรือ 

(Spatial Intelligence) - เห็นความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ - นักบิน 

 - สามารถแสดงออกด้วยภาพ - ประติมากร 

 - สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ - ศิลปิน 

 - สามารถหาทิศทางในที่ว่างได้ - นักวาดภาพ 

 - สามารถจัดรูปฟอร์มต่าง ๆในสมองได้ - สถาปนิก 

 - มีจินตนาการดี อ่านแผนทีแ่ผนภูมิได้ด ี  

 - เรียนได้ดีถ้าด้องใชิจนตนาการ มีโอกาสใช้ความคิด 

อย่างอิสระ (ฝัน) ทํางานด้วยสี และสกีับภาพ 

 

 - ชอบที่จะวาด สร้างออกแบบ ฝัน ศึกษาภาพนิ่ง 

ภาพยนตร์และทดลองกับเคร่ืองจักรกล 

 

6. ด้านความสัมพันธ ์ - เข้าใจผู้อื่น นําผู้อื่น จัดกลุ่มสื่อสาร ระงับข้อพิพาทได้ - ครู 

(Interpersonal - ทํางานเป็นกลุ่มได้ - นักสังคมสงเคราะห์ 

Intelligence) - แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ - นักแสดง 

 - สามารถสื่อสารความหมายโดยไม่ใช้ภาษาพูดได้ - นักการเมือง 

 - ชอบมีเพ่ือนมากๆ ชอบพูดกบัคนและร่วมสงัสรรค์กับคนอื่น 

- เ รียนได้ดี ถ้ามีโอกาสแบ่งปัน/ ร่วมทํางานเปรียบเทียบ 

สัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ และมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้อื่น 

- พนักงานขายของ 

7. ด้านความเข้าใจตนเอง - มีสมาธิดี - นักจิตวทิยา 

(Intrapersonal 

Intelligence) 

- เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน 

- มีความเข้าใจตนเอง ชอบคิดฝันและหมกมุน่อยู่กับความรู้สึก/ 

ความคิดของตนเอง ใหส้ัญชาติญาณเป็นเครื่องนําทาง  

- ตระหนักและแสดงความรู้สกึของตนเองได้หลายอย่าง 

- มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของตนเอง 

- มีความคิดระดับสูง และมีเหตุผล 

- ผู้นําทาง 

- นักปรัชญา 
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- ชอบที่จะทํางานคนเดียว และสนใจติดตามสิ่งที่ตนเอง

สนใจเป็นพิเศษ  

- เรียนได้ดีถ้ามีโอกาสทํางานโดยลําพัง ทาํโครงการเดี่ยวๆ 

8. ด้านธรรมชาติ 

(Naturalist Intelligence) 

- เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ 

ธรรมชาต ิ

- เข้าใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ 

- นักวิทยาศาสตร์ 

- นักธรรมชาต ิ

 - ตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะรJสว่นชว่ยใน 

การอนุรักษธ์รรมชาต ิ

- เข้าใจถึงพัฒนาการของมนษุย์และการดํารงชีวิตของมนษุย์

ตั้งแต่เกิดจนตาย 

 

 - จดจํา เข้าใจ จําแนก แยกแยะ หาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งที่เหมือนกันและต่างกนั 

 

 

         จากตารางท่ี 2 แสดงปัญญา องค์ประกอบหลัก และลั กษณะอาชีพท่ีแตกต่างกันไป จงึส่งผลให้ 

แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ในท่ีสุดก็มีพฤติกรรมถาวรท่ีแสดงออกตามปกติ และประกอบอาชีพท่ี       

ไม่เหมือนกัน นอกจากน้ียังพบว่า พหุปัญญามีความสัมพันธ์กับการพฒันาศักยภาพสมอง ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 สติปัญญา ระบบประสาท ลกัษณะพัฒนาการ และ ลักษณะงาน/ผลงาน 

    

 สติปัญญา ระบบประสาท     ลักษณะพัฒนาการ  ลักษณะงาน/ผลงาน 

ด้านภาษา  ขมับซ้าย ผลิตดอกออกผลตังแต่วัยเด็ก การเล่านิทาน 

  และอยู่ไปจนถึงวัยชรา เขียนวรรณคดี 

ด้านตรรกะและ ด้านหูซ้าย สูงสุดตอนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอน การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  ต้น เร่ิมเส่ือมถอยต้ังแต่อายุ 40 ทฤษฏี คณิตศาสตร์ การนับ 

  ปีข้ึนไป และระบบแยกประเภท 

ด้านมิติ บริเวณส่วนหลัง ความคิดเชิงเรขาคณิต แบบยูคล ิ ผลงานศิลปะ ระบบการ 

 ของสมองซีกขวา เดียนในชว่งอายุ 9 - 1 0ป ี  นําทาง การออกแบบ 

  แต่ความไวต่อศิลปะจะมีต้ังแต่ สถาปัตยกรรม 

  เด็กจนถึงวัยชรา การประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ 
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 การเคลื่อนไหว  ด้านบน (ซีเรเบล ประกอบ เชน่ ความแข็งแกร่ง เล่นกีฬา การแสดงละคร 

  ลัม)และโมเตอร์ ความยืดหยุ่นและประเภทของ การเต้นรํา การปั้น การ 

  คอร์เทกซ์ การแสดงออก เชน่ ยิมนาสติก แกะสลัก 

  เบสบอล การแสดงท่าใบ ้เป็นต้น  

 ด้านดนตรี  ขมับด้านขวา เป็นสติปัญญาทีพัฒนาก่อนสติ การแต่งเพลง การแสดง 

  ปัญญาด้านอื่น ๆ เด็กจะผ่านการ การอัดเทป 

  พัฒนาเป็นข้ันตอนหลายข้ันตอน  

 ด้านมนุษย-  สมองด้านหน้า ระยะ 3 ปีแรกของชีวิตเป็นระยะ ผลงานทางการเมือง 

 สัมพันธ ์  สมองซีกขวาและ สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ระบบธรรมนุญสังคม 

  ระบบลมิบิค กับสภาพแวดล้อม  

 ด้านการเข้าใจ,  สมองด้านหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้ ระบบศาสนา ทฤษฎี 

 ตนเอง  และระบบลิมบิค อ่ืน พัฒนาระหว่าง 3 ปีแรกของ จิตวิทยา พิธีกรรมต่าง ๆ 

  ชีวิตซ่ึงเป็นระยะวิกฤตในการ  

  พัฒนา  

 ด้านธรรมชาติ  สมองด้านหลัง การชื่นชอบในความงามของ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  และด้านหน้า ธรรมชาติ ชีวิตสัตว์และต้นไม้ การอนุรักษ์ปาและสัตว์ 

 

         ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปัญญา 

         ทฤษฎีพหุปัญญา ไม่เพียงอธิบายปัญญาท้ัง 8 ด้านน้ีเท่าน้ัน แต่ยังได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญ

เอาไว้ (อารี สัณหฉวี, 2541, น. 6-7) ดังน้ี 

         1. ทุกคนมีปัญญาท้ัง 8 ด้าน มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ซ่ึงบางคนอาจจะมีปัญญาท้ัง 8 ด้าน 

บางคนมปีัญญาด้านใดด้านหน่ึงสูงมากกว่าทุกด้าน แต่บางคนอาจจะมีเพียงหน่ึงหรือสองด้าน ส่วนด้านอื่นๆ 

ไม่สูงนัก 

         2. ทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาแต่ละด้านให้สูงข้ึนถึงระดับใช้การได้ ถา้มีการให้กําลงัใจฝึกฝน

อบรมมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เช่น ความร่วมมอืของผูป้กครอง การได้รับประสบการณ์ก็อาจจะเสริม

สมรรถภาพของปัญญาด้านต่างๆ ได้ 

         3. ปัญญาด้านต่างๆ สามารถทํางานร่วมกันได้ซ่ึงโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ได้ชี้แจงว่าการแบ่งลักษณะ

ของปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการอธบิายลักษณะของปัญญาแต่ละด้านเท่าน้ัน ซ่ึงแท้จริงแลว้ปญัญา
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หลายๆ ด้านจะทํางานร่วมกัน เช่น ในการประกอบอาหารก็ต้องอ่านวธิีทํา (ด้าน ภาษา) คิดคํานวณปริมาณ

ของส่วนผสม (ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์) เมือ่ประกอบอาหารเสร็จก็ ทําให้สมาชิกทุกคนในบ้านพอใจ 

(ด้านมนุษยสัมพันธ์) และทําให้ตนเองมีความสุข (ด้านการ เข้าใจตนเอง) เป็นต้น การกล่าวถึงปญัญาแต่ละ

ด้านเป็นเพียงการนําลักษณะพิเศษเฉพาะออกมา ศึกษาเพื่อหาทางใช้ให้เหมาะสม 

         4. ปัญญาแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายอยา่ง เช่น บางคนไม่มีความสามารถด้าน

การอ่านก็ไม่ได้หมายความว่าไมม่ีความสามารถด้านภาษา เพราะเขาอาจเป็นคนเลา่นิทานหรือเล่าเร่ืองเก่ง

ใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่ว หรือคนท่ีไม่มคีวามสามารถทางกีฬา ก็อาจจะใช้ร่างกายได้ดีในการทอผ้า หรือ

เล่นหมากรุกได้เก่ง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในปัญญาด้านใดด้านหน่ึงก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถท่ี

หลากหลาย 

         การ์ดเนอร์เชือ่ว่าทุกคนมีสติปญัญา 8 ด้าน มากบ้างน้อยบ้างตา่งกันไป ซ่ึงบางคนอาจจะมี

สติปัญญาท้ัง 8 ด้านสูงมาก แต่บางคนอาจจะมีเพียงหน่ึงหรีอสองด้าน ส่วนด้านอื่นไม่สูงนัก และสามารถ

พัฒนาสติปัญญาแต่ละด้านให้สูงถึงระดับใช้การได้ ถ้ามีการให้กําลังใจฝึกฝนอบรม มีสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม ปญัญาต่างๆ สามารถทํางานร่วมกันได้ การแบ่งลักษณะของสตปิัญญาแต่ละด้านเปน็เพียง   

การอธิบายลักษณะของสติปญัญาแต่ละด้านเท่าน้ัน แท้ท่ีจริงแล้วสตปิญัญาหลายๆ ด้านจะทํางานร่วมกัน  

การกล่าวถึงสติปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการนําลักษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษาเพ่ือหาทางใช้ให้

เหมาะสม แมว้่าคนแต่ละคนจะมีสตปิัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน แตก็่สามารถพัฒนาสติปัญญาท้ัง 8 ด้านได้ 

(เยาวพา เดชะคุปต์, 2544 , น. 4) 

 

ความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด ์

(Holland’s Theory of Vocational Choice) 

ความเป็นมาของทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด ์

         John L. Holland เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวทิยาลัยจอห์นฮอพคิน ได้สร้างทฤษฎีการ

เลือกอาชีพ แบบสํารวจความสนใจในอาชีพ และแบบสํารวจบุคลิกภาพของตนเองเพ่ือช่วยในการเลือกอาชีพ  

โดยได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังน้ีคือ 

         1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบคุคล ความสนใจในอาชีพแสดงให้เห็นถึง

บุคลิกภาพในการทํางาน การใช้เวลาว่างและงานอดิเรกของบุคคล 

         2. การสํารวจความสนใจในอาชีพเป็นการวัดบุคลิกภาพของบุคคล 

         3. แต่ละอาชพีใดๆ มักจะดึงดูดความสนใจของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีตรงหรือคล้ายคลึงกัน 

         4. บุคคลแต่ละคนมีความสนใจต่ออาชพีอยู่สองสามอาชพีซ่ึงจะมีความสําคัญต่อการเลือกอาชีพมาก 
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         5. ความพงึพอใจ ความมั่นคงและความสําเร็จในการประกอบอาชีพข้ึนอยู่กับความสอดคล้องระหว่าง

บุคลิกภาพของบุคคลกับสภาพแวดลอ้มของงาน 

ทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์สร้างข้ึนโดยมีความคิดพื้นฐาน 4 ประการ ดังน้ี (Holland, 1973,  

p. 3-4) 

         1. บุคลิกภาพของบุคคลท่ัวไปแบ่งได้เป็น 6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพประเภทต่างๆ ต่อไปน้ีคือ   

งานช่างฝีมือและกลางแจง้ งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการการศึกษาและสังคม งานสํานักงานและ

เสมียน งานจดัการและค้าขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม บุคลกิภาพแต่ละลกัษณะเป็นผลจากการปะทะ

สัมพันธ์ระหวา่งวัฒนธรรมต่างๆกับแรงผลักดันส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วยศักด์ิตระกูล บิดามารดา ระดับชั้น  

ทางสังคม และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ประสบการณเ์หล่าน้ีจะก่อให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และ

ความรู้สึกชอบหรือไมช่อบน้ีจะกลายเป็นความสนใจ และจากความสนใจจะนําไปสู่ความสามารถเฉพาะ ท้ายท่ีสุด

ความสนใจและความสามารถเฉพาะจะกําหนดให้บุคคลคิด รับรู้และแสดงเอกลักษณ์ของตน 

         2. ส่ิงแวดล้อมของบุคคลก็แบง่ได้เป็น 6 อย่างตามความสนใจอาชีพประเภทต่างๆขา้งต้น เช่นเดียวกัน

ส่ิงแวดล้อมแต่ละอย่างน้ีถกูครอบงําโดยบุคลิกภาพ และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาและความกดดันบาง

ประการ และโดยเหตุท่ีบุคลิกภาพต่างกันทําให้ความสนใจ และความถนัดต่างกันด้วย บุคคลจึงมีแนวโน้มจะ   

หันเข้าหาบุคคลหรือส่ิงต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกับบุคลิกภาพของตน ดังน้ันบุคคลในกลุ่มเดียวกันจงึมักจะมีอะไรๆ

คล้ายๆกัน 

         3. บุคคลจะค้นหาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออํานวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้ความสามารถของเขา ท้ังยังเปดิ

โอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ค่านิยมและบทบาทของเขา 

         4. พฤติกรรมของบุคคลถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพและสิง่แวดลอ้ม ด้วยเหตุน้ีเมื่อเราทราบบุคลิกภาพ 

และสิ่งแวดลอ้มบุคคลก็จะทําให้เราทราบถึงผลท่ีจะตดิตามมาด้วย ซ่ึงได้แก่การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน 

ความสําเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคม 

         นอกจากความคิดพื้นฐาน 4 ประการข้างต้นแล้ว ฮอลแลนด์ยังมีแนวคิดปลีกย่อยเพิ่มเติมอีก 4 ประการ 

ดังน้ี (Holland, 1973, p. 4-5) 

         1. ความสอดคลอ้งตอ้งกัน (Consistency) บุคลิกภาพบางลักษณะมีความสอดคลอ้งต้องกัน เช่น 

บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมอืและกลางแจง้ กับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพ

ประเภทงานวทิยาศาสตร์และเทคนิค 

         2. ความแตกต่างกัน (Differentiation) โดยปกติบุคคลจะมีบุคลิกภาพเด่นชัดอยู่ลักษณะหน่ึง แม้จะมี

บุคลิกลักษณะอื่นๆ ปะปนอยู่บ้าง แตบ่างคนอาจจะมีบคุลิกภาพลักษณะต่างๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจนยากต่อ

การชี้ชัดลงไปว่าบุคคลน้ันมบีุคลิกภาพลักษณะใด 
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         3. ความเหมาะสมกัน (Congruence) บุคลิกภาพและสิง่แวดลอ้มตอ้งมีความเหมาะสมกัน เช่น 

ส่ิงแวดล้อมของผู้มีความสนใจประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้ง ย่อมเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผูม้ีความสนใจ

อาชีพประเภทน้ีมากกว่าบุคลิกภาพของผูม้ีความสนใจประเภทอื่น 

         4. การคาดคะเน (Calculus) โดยเหตุท่ีบุคลิกภาพแตล่ะลักษณะและสิง่แวดล้อมแตล่ะอย่าง มิได้แยก

จากกันโดยเด็ดขาด และต่างก็มีความสัมพันธ์ภายในกันอยู่ ดังน้ันเมือ่บุคคลมีบุคลกิภาพลักษณะหน่ึงก็ทําให้

สามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลักษณะอืน่ได้ด้วย 

 

 
ภาพท่ี 5 ภาพหกเหลี่ยมแสดงความคลา้ยคลึงกับรูปแบบท้ังหกแบบของบุคลิกภาพ 

 แทน กลุ่มซ่ึงอยู่ใกล้ชิดกัน มีความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 

 แทน กลุ่มซ่ึงอยู่ตรงกันข้ามกัน มีความคล้ายคลึงกันน้อยท่ีสุด 

 แทน กลุ่มซ่ึงมีกลุม่อื่นค่ันกลาง มีบางอย่างไม่คล้ายคลงึกัน 

 

         การกําหนดลักษณะบุคลิกภาพ 

         ฮอลแลนด์ได้จําแนกลักษณะบุคลิกภาพตามความสนใจอาชพีต่าง ๆ 6 ประเภท โดยมีเป้าหมายดังน้ี 

(Holland, 1973, p. 13-18) 

         1. ชีแ้นะประสบการณ์ท่ีจะนําไปสู่ลักษณะเฉพาะของบุคคล  

         2. อธิบายให้ทราบว่าประสบการณ์นําไปสู่ลกัษณะเฉพาะได้อย่างไร และลักษณะเฉพาะนําไปสู่

พฤติกรรมได้อย่างไร 

         3. แยกแยะความเหมาะสมระหว่างบุคลิกภาพแต่ละลักษณะกับเหตุการณ์ท้ังเก่าและใหม ่
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         ลักษณะบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชีพ 6 ประเภทของฮอลแลนด์ ได้แก่ 

         1. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมอืและกลางแจง้ (Realistic) พันธุกรรมและ

ประสบการณทํ์าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับส่ิงของ เคร่ืองมอื จักรกล และสัตวเ์ลี้ยง   

แต่ไม่ชอบกิจกรรมด้านการศึกษาและการแพทย์ 

         ดังน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางด้านการช่าง เคร่ืองยนต์ การเกษตร ไฟฟ้าและเทคนิค แต่

ด้อยความสามารถทางด้านสังคมและการศึกษา สรุปแล้วบุคคลกลุม่น้ีจะมพีฤติกรรมดังน้ี 

1) ชอบอาชีพประเภทงานชา่งฝีมือและกลางแจ้ง แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานบริการ การศึกษา

และสังคม 

2) เขาจะใช้ความสามารถท่ีเขามีแก้ปัญหาเก่ียวกับการงานและเร่ืองอื่น ๆ 

3) เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะผู้มีความสามารถทางด้านเคร่ืองยนต์และกีฬา แต่ขาด 

ความสามารถทางด้านการเข้าสังคม 

4) เขาจะนิยามส่ิงท่ีเป็นรรูปธรรมและนิยามลักษณะภายนอกของบุคคล เช่น เงิน อาํนาจ 

สถานภาพ 

         และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถและค่านิยมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น บุคคลกลุม่น้ีจงึมลีกัษณะ

ต่อไปน้ีคือ ข้ีอาย หัวอ่อน เปิดเผย จริงจงั แข็งแรง วตัถุนิยม เป็นธรรมชาติ เรียบ ๆ พากเพียร เสมอต้นเสมอ

ปลาย เก็บตัว มั่นคง มธัยัสถ์ไม่คิดลึก ไมห่มกมุ่น 

         อาชพีท่ีบุคคลกลุม่น้ีสนใจ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ชา่งประปา ช่างวิทยุ ช่างทําบลอ็ค คนขับรถขุดดิน เป็นต้น 

         2. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค (Investigative) พันธุกรรม 

และประสบการณ์ทําให้บุคคลกลุม่น้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสังเกตสัญลักษณ์การจัดระบบ การ

ทดลองด้านกายภาพ ชีวภาพ และปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม เพือ่จะได้เข้าใจและควบคุมปรากฏการณ์น้ันๆ 

แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการชักชวน การเข้าสังคม และการเลียนแบบ 

         ดังน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการคํานวณ แต่ด้อยความสามารถ

ทางด้านการโฆษณาชักชวน 

         สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดังน้ี 

1) ชอบอาชีพประเภทงานวทิยาศาสตร์และเทคนิค และไม่ชอบอาชีพประเภทงานจดัการ 

และค้าขาย 

2) เขาจะใช้ความสามารถท่ีเขามีแก้ปัญหาเก่ียวกับการงานและเร่ืองอื่น ๆ 

3) เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะนักวิชาการ เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง มีความสามารถ 

ทางด้านการคํานวณและวทิยาศาสตร์แต่ขาดความสามารถทางด้านการเป็นผู้นํา 
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4) เขาจะมีค่านิยมทางด้านวิทยาศาสตร์ 

         และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดังกลา่วข้างต้น บุคคล

กลุ่มน้ีจึงมีลักษณะต่อไปน้ีคือ ชอบวิเคราะห์รอบคอบ เป็นนักวิจารณใ์ฝ่รู้รักอิสระ ฉลาด เก็บตัว มีหลักการ 

อดทน เฉียบขาด มีเหตุผล ไว้ตัว 

         อาชพีท่ีบุคคลกลุม่น้ีสนใจ ได้แก่ นักอุตุนิยมวทิยา นักชีววิทยา นักเคมี นักฟิสิกส์ นักเขียน บทความ

ทางวิชาการ เป็นต้น 

         3. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม (Artistic) พันธุกรรม

และประสบการณ์ทําให้บุคคลกลุม่น้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับนามธรรม เป็นอิสระ ไม่เป็นระเบียบ 

แบบแผน แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับรูปธรรม เปน็ระเบียบแบบแผน 

         ดังน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางด้านศิลปะ ภาษา ดนตรี การละคร การเขียน แต่ด้อย

ความสามารถด้านธุรกิจ งานสารบรรณ 

         สรุปแลว้บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤตกิรรมดังน้ี 

1) ชอบอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงาน สํานักงาน

และเสมียน 

2) เขาจะใช้ความสามารถท่ีเขามีแก้ปัญหาเก่ียวกับการงานและเร่ืองอื่น ๆ 

3) เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะคนท่ีชอบแสดงออก มีความคิดริเร่ิม มีพรสวรรค์ มีความเป็นหญิง 

ไม่ชอบเลียนแบบ รักอิสระ มีความสามารถทางด้านศิลปะและดนตรี การแสดง การเขียน   

การพูด 

4) เขาจะนิยมผู้มีความสามารถทางด้านการศึกษา 

         และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดังกลา่ว 

ข้างต้น บุคคลกลุม่น้ีจงึมลีกัษณะต่อไปน้ีคือ จุกจิก ไมม่ีระเบียบ เจา้อารมณ์มีความเป็นหญิง มีอุดมคติ เพอ้ฝัน 

ไม่จริงจงั ใจร้อน รักอิสระ ช่างคิด ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเร่ิม 

         อาชพีท่ีบุคคลกลุม่น้ีสนใจ ได้แก่ นักดนตรี นักประพันธ์ นักโฆษณา นักร้อง ผู้ค้าศิลปวตัถุ เป็นต้น 

         4. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม (Social) พันธุกรรม 

และประสบการณ์ทําให้บุคคลกลุม่น้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความรู้การฝึกหัด การพัฒนา  

การอนุรักษ์ และการส่ังสอน แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุ เคร่ืองมอื เคร่ืองยนต ์

         ดังน้ัน บุคคลกลุม่น้ีจึงมีความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการ

วิชาการ แต่ด้อยความสามารถด้านการช่างและเทคนิค  

         สรุปแลว้บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤตกิรรมดังน้ี 
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1) ชอบอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม แต่ไม่ชอบอาชพีประเภทงาน ช่างฝีมอื 

และกลางแจง้ 

2) เขาจะใช้ความสามารถท่ีเขามีแก้ปัญหาเก่ียวกับการงานและเร่ืองอื่น ๆ 

3) เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะคนท่ีชอบช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผูอ้ื่น มีความสามารถทางด้าน 

การสอน แต่ขาดความสามารถทางด้านเคร่ืองยนต์และวิทยาศาสตร์ 

4) เขาจะมีค่านิยมเก่ียวกับปัญหาและกิจกรรมด้านสังคมและการกีฬา 

         และโดยเหตท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บุคคล 

กลุ่มน้ีจึงมีลักษณะต่อไปน้ีคือ มอีํานาจ ให้ความร่วมมอื มีความเป็นหญิง มีไมตรีจิต กว้างขวาง ชอบบําเพญ็

ประโยชน์ มีอดุมคติ มีความคิดลึกซ้ึง เมตตากรุณา จงูใจคนเก่ง มคีวาม รับผิดชอบ ชอบเข้าสังคม รู้จัก

กาลเทศะ มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ 

         อาชพีท่ีบุคคลกลุม่น้ีสนใจ ได้แก่ ครู นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ท่ีปรึกษา ปัญหา

ส่วนตัว เป็นตน้ 

         5. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานจัดการและค้าขาย (Enterprising) พันธุกรรมและ

ประสบการณทํ์าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสังเกต เป็นสัญลกัษณ์ หรือเปน็ระเบียบแบบแผน 

         ดังน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางด้านการเป็นผู้นํา การประชาสัมพันธ์ การชักชวน แต่ด้อย 

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

         สรุปแลว้บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤตกิรรมดังน้ี  

1) ชอบอาชีพประเภทงานจดัการและค้าขาย แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์ และ

เทคนิค 

2) เขาจะใช้ความสามารถท่ีเขามีแก้ปัญหาเก่ียวกับการงานและเร่ืองอื่น ๆ 

3) เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะผู้กว้างขวาง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เข้าสังคมเก่ง มคีวามสามารถ

ทางด้านการเป็นผู้นํา การพูด แต่ด้อยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 

4) เขาจะนิยมผู้มีความสามารถทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

         และโดยเหตท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บุคคล

กลุ่มน้ีจึงมีลักษณะต่อไปน้ีคือ ชอบเส่ียงภยั ทะเยอทะยาน กล้าโต้แย้ง น่าเชื่อถือ กระปร้ีกระเปร่า เปิดเผย    

ใจร้อน มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน เชื่อมัน่ในตนเอง เข้าสังคมง่าย ชา่งพูด  

         อาชพีท่ีบุคคลกลุม่น้ีสนใจ ได้แก่ นักธุรกิจ พ่อค้า แอร์โฮสเตส นายหน้า นักจัดรายการโทรทัศน์    

เป็นต้น 
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         6. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานสํานักงานและเสมียน (Conventional) พันธุกรรม

และประสบการณ์ทําให้บุคคลกลุม่น้ีชอบกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เป็นการ จัดระบบหรือระเบียบ เช่น เก็บรายงาน 

จัดข้อมูล คัดลอกข้อมลู จดัหมวดหมู่รายงาน และข้อมูล เก่ียวกับตวัเลข แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเป็นนามธรรม     

มีอิสระ ต้องค้นคว้า ไม่เป็นระบบแบบแผน  

         ดังน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางด้านงานสารบรรณ การคํานวณ งานธุรกิจ แต่ด้อย

ความสามารถทางด้านศิลปะ 

         สรุปแลว้บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤตกิรรมดังน้ี 

1) ชอบอาชีพประเภทงานสาํนักงานและเสมียน แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี   

และวรรณกรรม 

2) เขาจะใช้ความสามารถท่ีเขามีแก้ปัญหาเก่ียวกับการงานและเร่ืองอื่น ๆ 

3) เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะผ้ชอบเลียนแบบ ชอบขัดระเบียบ มีความสามารถทางด้านงาน 

สารบรรณและตัวเลข แต่ขาดความสามารถทางด้านศิลปะ 

4) เขาจะนิยมผู้ประสบความสําเร็จด้านงานธุรกิจและเศรษฐกิจ 

         และโดยเหตท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดังกลา่วข้างต้น บุคคล

กลุ่มน้ีจึงมีลักษณะต่อไปน้ีคือ ชอบเลียนแบบ ยุตธิรรม วางท่า มีสมรรถภาพ ไม่ ยืดหยุ่น มีหิริโอตัปปะ ออ่นน้อม 

เรียบร้อย พากเพียร คล่องแคล'ว เจ้าระเบียบ เยือกเย็น ไม่มีจินตนาการ 

         อาชพีท่ีบุคคลกลุม่น้ีสนใจ ได้แก่ นักบัญชี ผู้ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสมียนจ่ายเงิน ผู้ดูแลสินค้า  

ในสต๊อก พนักงานจดคําให้การในศาล เป็นต้น 

         กลา่วโดยสรุป "ทฤษฎีการเลอืกอาชีพ" ของฮอลแลนด์มีแนวคิดพื้นฐานดังน้ี  

         1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพ 

         2. แบบสํารวจความสนใจคือแบบสํารวจบุคลิกภาพ 

         ฮอลแลนด์ ได้กลา่วถึง "การเลอืกอาชีพ" ไวว้่า "การเลอืกอาชีพ คือ การกระทําท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

แรงจงูใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบคุคล อาชีพเปน็วิถีชีวิต ส่วนส่ิงแวดล้อมเปน็ส่ิงท่ีชี้ให้เห็น

งานและทักษะ" 

 

การหาคุณภาพของเครือ่งมือประเมิน 

         ในการหาคุณภาพของเครือ่งมือประเมินลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจ มลีักษณะ

เช่นเดียวกับการหาคุณภาพของเครือ่งมือประเมินด้านจติพิสัยท่ัว ๆ ไป ซ่ึงมีการหาคุณภาพเก่ียวกับ อํานาจ

จําแนก ความตรง และความเท่ียงเป็นต้น รายละเอียดมีดังน้ี 
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         อํานาจจําแนก (Discrimination)  

         1. ความหมายของอํานาจจําแนก 

         นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของอํานาจจําแนก ดังน้ี 

   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, น. 130) กล่าวว่า อํานาจจําแนก เป็นคุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ี สามารถ

จําแนกบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม โดยท้ัง 2 กลุ่มมีคุณลักษณะท่ีต่างกันในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 

   ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, น. 299) กล่าวว่า อํานาจจําแนก เป็นความสามารถในการ

แยกลักษณะคน 2 กลุ่มได้คือ แยกคนท่ีมีคุณลักษณะน้ันสูงกับคนท่ีมคุีณลักษณะน้ันต่ําได้ 

   อรพินทร์ ชูชม (2545, น. 259) กล่าววา่ อํานาจจําแนกเป็นคุณลักษณะรายข้อ ท่ีสามารถจําแนก

แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลตามลักษณะท่ีต้องการวัดได้ 

   จากความหมายของอํานาจจําแนกข้างต้นท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าอํานาจจําแนก หมายถึง คุณสมบตัิของ

เคร่ืองมือท่ีสามารถจําแนกหรือแยกผู้ตอบออกเป็นกลุม่สูงและกลุม่ต่ําออกจากกันได้ถูกต้อง 

         2. การหาอํานาจจําแนก 

         การหาอํานาจจําแนกมีหลายแบบข้ึนอยู่กับธรรมชาติของคะแนนท่ีได้จากข้อสอบน้ัน ๆ ท่ีนิยมใช้วัดด้าน

ความรู้สึกมีดังน้ี 

              2.1) ดัชนีพอยท์ไบซีเรียล (Point - Biserial Index) เป็นลักษณะสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 

หรือคะแนน 2 กลุม่คะแนน โดยมีข้อตกลงว่า คะแนนกลุ่มหน่ึงเป็นแบบค่าตอ่เน่ือง (Continuous Variable)  

และอีกกลุม่หน่ึงเป็นแบบไมต่่อเน่ือง (Dichotomous Variable) การให้ คะแนนทําถูกได้ 1 คะแนน และทําผิดได้ 

0 คะแนนเท่าน้ัน 

              2.2) ดัชนีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีข้อตกลงกันว่า กรณีตัวเลือกเปน็คะแนนแบบ ช่วงเท่ากัน  

เช่น 1 2 3 หรือ 1 2 3 4 หรือมากกว่าน้ัน ด้านคะแนนมากเป็นลักษณะเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีคณลักษณะน้ัน

อยู่อย่างมาก เมื่อผู้ตอบเลอืกตอบตัวเลือกท่ีมีคะแนนมากย่อมได้คะแนนรวมมากด้วย หรือผู้เลือกตอบตัวเลือกท่ีมี

คะแนนน้อยย่อมได้คะแนนรวมท่ีน้อยด้วย ลักษณะของคะแนน 2 อย่างข้ึนลงตามกัน แสดงว่าข้อน้ันจําแนกได้  

แต่ถ้าไม่ข้ึนลงตามกันแสดงว่าค่าอํานาจจาํแนก ไม่ดี หรืออาจข้ึนลงกลับกันแปลว่าข้อน้ันไม่ดี การทดสอบ

นัยสําคัญของค่าอํานาจจําแนก สามารถตรวจสอบได้ จากตารางวิกฤติของ r แบบเพียร์สัน 

              2.3) อํานาจจําแนก จากการทดสอบที (t-test Index) ใช้ในกรณคีะแนนแสดงความรู้สึกแตล่ะข้อ

มีมากกว่า 1 คะแนน แต่ละข้อควรให้เหมือนๆ กัน น่ันคือถ้า 3 คะแนน ก็ 3 คะแนนเหมือนกันหมด โดยหลกัการ

พยายามหาความแตกต่างของกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงกับกลุม่ท่ีได้คะแนนต่ําว่าข้อน้ัน ๆ ได้คะแนนเป็นไปตามความ

จริงหรือไม่ ตามทฤษฎีผู้ท่ีได้คะแนนสูงควรทําข้อน้ันได้คะแนนสูง ผู้ได้คะแนนรวมต่ําควรทําข้อน้ันได้คะแนนตํ่า 

แบบน้ีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สูงและกลุม่ต่ําก็จะต่างกัน ข้อน้ันก็ถือว่าจําแนกคนได้ แต่ในทางปฏบิัติ
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คะแนนกลุ่มสูงกับคะแนนกลุ่ม ต่ําอาจไมแ่ตกต่างกัน หรือนัยกลับกัน คือกลุ่มต่ําอาจอยู่สูงกว่ากลุ่มสูง กรณน้ีี

อํานาจจําแนกจะใช้ไม่ได้ อํานาจจําแนก แบบที (t-test Index) ท่ีควรยอมรับคือ 1.750 หมายถึง ถ้าคํานวณค่า

อํานาจจําแนก ได้ ตั้งแต่ 1.75 ข้ึนไป ถือว่าข้อน้ันมีค่าอํานาจจําแนก ใช้ได้ แต่ถ้าค่า t น้อยกวา่ 1.750 ถือวา่ใช้

ไม่ได้ ตอ้ง แก้ไขปรับปรุง  ในกรณีค่า t เป็นลบ (-) และค่าตัวเลขจะสูงกว่าเกณฑ์ ถือว่าใชไ้ม่ได้ เพราะเป็นผล 

กลับกัน ถ้าไมยึ่ดตามเกณฑ์ 1.75 ก็สามารถหาค่า t แล้วไปเปิดตารางทดสอบค่า t และ df กําหนด นัยสําคัญ 

และเป็นการทดสอบทิศทางเดียว ถ้าผลออกมาค่า t มรีะดับนัยสําคัญท่ีระดับท่ีต้องการ ค่าอํานาจจําแนก น้ันก็

สามารถนําไปใช้ได้ (ลว้น สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543:302-306) 

         ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยหาอํานาจจําแนก ของแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบหลัก โดยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธข์องเพียร์สัน  (Pearson  Product  –  Moment Correlation Coefficient) 

เน่ืองจากแบบวัดจิตสาธารณะเป็นแบบวดัสถานการณ์ท่ีมีการให้คะแนนเป็น 1, 2, 3 ตามลําดับ 

 

         ความตรง (Validity) 

         ความตรงเป็นคุณลักษณะท่ีจําเป็นประการหน่ึงของเคร่ืองมือประเมิน ถา้เคร่ืองมือประเมินไมม่ี

คุณสมบัตสัิมพันธ์กับส่ิงท่ีตอ้งการประเมนิ การวัดคร้ังน้ันคงไม่เกิดประโยชน์ ความตรงเป็นคุณสมบัตปิระการ

แรกท่ีต้องคํานึงถึงเมือ่ต้องการใช้กระบวนการวัดผล ผูว้ัดต้องรู้จักส่ิงท่ีจะวัด ถ้าการวัดมีความตรงจึงจะมี

ความหมายและมปีระโยชน์ต่อการวัดคร้ังน้ัน 

         1. ความหมายของความตรง (Validity) 

         ความตรง (Validity) หรือบางตาํราใช้คําว่า ความเท่ียงตรง (Validity)  จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มผีู้กล่าวถึงความหมายของความตรง (Validity) ไว้หลายคนดังน้ี 

         ครอนบาค (Cronbach, 1963) กล่าวถงึความหมายของความตรงว่า ความตรงเป็น ระดับความ

เหมาะสมของการนําคะแนนจากแบบสอบไปใช้แปลความหมาย เพือ่สรุปอ้างอิงถึงลักษณะ ท่ีมุง่วัดสําหรับกลุม่

ผู้สอบ 

         ลินควิสท์ (Lindquist, 1971) กล่าวถงึความหมายของความตรงว่า ความตรง หมายถึง ความสามารถ

ในการวัดส่ิงท่ีต้องการวัดให้ได้อย่างถูกตอ้งแม่นยํา หรือหมายถึงความสามารถในการให้ ความหมายในส่ิงท่ีวัด

ได้อย่างไม่ผิดพลาด 

         อุทุมพร จามรมาน (2532, น. 23) ได้ให้ความหมายว่า ความตรงหมายถึงความสอดคล้องระหว่าง

เคร่ืองมือประเมินลักษณะกับลักษณะท่ีวัดโดยอิงเกณฑ์ภายนอก 

         ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) กล่าวถงึความหมายของความตรงใน 2 ลักษณะ คือ ตามทฤษฎีการ

ทดสอบแบบด้ังเดิม ความตรงหมายถึงความถูกต้องแมน่ย าของเคร่ืองมือในการวดัส่ิงท่ีต้องการจะวัด ถ้าผลการ
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วัดท่ีได้มีความใกล้เคียงกับค่าท่ีแท้จริงเพียงใด ก็จะถอืวา่มีความตรงมากข้ึนเท่าน้ัน แต่ในทางปฏบิัติเราไม่ทราบ

ค่าท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีมุง่วัด จึงได้ให้คําจํากัดความเชงิปฏิบัติการถงึความตรงว่า หมายถึง ความสอดคล้องหรือ

ความเหมาะสมของการวัดกับเน้ือเร่ืองหรอืเกณฑ์ ซ่ึงสามารถวัดทางสถิติได้โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์

ระหว่างคะแนนท่ีได้จากเคร่ืองมือกับเกณฑ์ ภายนอกท่ีเป็นอิสระอื่นๆ ซ่ึงเชื่อถือได้วา่สามารถวัดส่ิงท่ีต้องการน้ัน

ได้ 

         จากความหมายของความตรงข้างต้น สรุปได้ว่าความตรง หมายถึง คุณสมบัติของเคร่ืองมือหรือแบบ

สอบท่ีวัดได้ในส่ิงท่ีต้องการวดั ความถูกตอ้งในการวัดส่ิงท่ีต้องการศึกษา ซ่ึงจะต้องมเีกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดผลตาม

จุดประสงค์ท่ีแม่นยําและเช่ือถือได้ นอกจากน้ียังหมายความรวมไปถงึการแปลความหมายท่ีเกิดข้ึนจากผลการ

ประเมินได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความสามารถท่ีแท้จริงของผู้ ท่ีถูกวัดหรือผลท่ีได้จากการใช้แบบวัดสามารถ

คาดคะเนได้ว่าจะมีการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีต้องการ 

         2. ประเภทของความตรง 

         ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539, น. 246-259) กล่าวถงึความตรงในการวดั จําแนกตาม

คุณลักษณะหรือจุดประสงค์ท่ีต้องการจะวัดได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

              2.1) ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

              2.2) ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-Related Validity)  

              2.3) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)  

         มีรายละเอียดดังน้ี 

              2.1) ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถวัดได้ ตามเน้ือหา 

ท่ีต้องการจะวดัและการพิจารณาความเท่ียงตรงชนิดน้ีจะใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Rational Analysis) 

ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจาํแนกออกเป็น 2 ชนิดดังน้ี 

                  2.1.1) ความตรงเชงิเหตุผลเป็นความเท่ียงตรงท่ีให้ผูเ้ชีย่วชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อน้ัน

วัดได้ตรงตามตารางวิเคราะห์รายละเอียด (Table of specifications) หรือไม ่

                   2.1.2) ความตรงเชงิพินิจ เป็นคุณภาพของแบบทดสอบท่ีพจิารณาว่าข้อสอบแตล่ะข้อวัดได้

ตรงตามคุณลกัษณะท่ีนิยามไว้หรือไม ่

              2.2) ความตรงตามเกณฑ์สัมพนัธ์ (Criterion-Related Validity) หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองมอื

ท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ท่ีต้องการ ความตรงประเภทน้ีจําแนกออกเป็น 2 

ชนิด ดังน้ี 

                  2.2.1) ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถงึ ความตรงท่ีเอาผลการวัดของ

แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปหาความสัมพันธกั์บเกณฑ์ในสภาพปจัจบุัน 
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                  2.2.2) ความตรงเชงิพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ความตรงท่ีได้มาจากเอาผล

การวัดของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปคํานวณหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในอนาคต เพือ่ท่ีจะเอาผลการสอบไป

พยากรณ์ผลสําเร็จในอนาคต 

              2.3) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองมอืท่ีสามารถ

วัดได้ตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีต่างๆ ของโครงสร้างน้ันโดยพิจารณาจากสหสัมพันธ์ระหวา่งข้อคําถามของ

แบบวัดฉบบัน้ันกับฉบับอื่นท่ีพิสูจน์มาแล้ว 

         ความตรงตามโครงสร้างเป็นคุณสมบตัิอย่างหน่ึงของแบบวัดท่ีนํามาใช้วดัคุณลักษณะทางจิตวทิยา  

และสามารถวดัได้ตรงตามโครงสร้างหรือแนวคิดของเร่ืองน้ันๆ คุณลกัษณะท่ีต้องการวัดจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้ง

กําหนดข้ึนภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ซ่ึงจะตอ้งกําหนดไว้อย่างละเอียดและสามารถวัดได้ อาจจะเขียนไว้ในรูป

ของสมมติฐาน หรือการพยากรณ์ท่ีสามารถอธิบายและค้นหาข้อเท็จจรีงมาสนับสนุนได้ เมื่อสร้างแบบวัดให้มี

ความสัมพันธส์อดคล้องกับโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ แสดงว่าเคร่ืองมือน้ันมีความตรงเชงิโครงสร้าง (บุญธรรม   

กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537, น. 56) แต่ถ้าคุณภาพของแบบวัดไม่สอดคล้องกับทฤษฎ ีหรือสมมติฐานท่ีตั้งไว้หมายถึง

เคร่ืองมือขาดความตรงเชงิโครงสร้าง สาเหตุท่ีแบบวัดขาดความตรงเชิงโครงสร้างมีดังน้ี 

         1. กําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง 

         2. วิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม 

         3. แบบวัดไม่ได้วดัคุณลักษณะท่ีต้องการวัด 

         เมือ่แบบวัดไมม่ีความตรงเชงิโครงสร้าง การตีความหมายก็ไม่น่าเชือ่ถือ ในการตรวจสอบความตรง 

ของแบบวัดท่ีวัดคุณลักษณะโดยท่ัวไป จาํเป็นต้องตรวจสอบหาความตรงเชิงโครงสร้าง เน่ืองจากความตรง  

แบบอื่นไม่สามารถอธิบายคุณภาพของเคร่ืองมอืได้อย่างเพียงพอ ความตรงเชงิโครงสร้างถือได้ว่าเป็นส่ิงสําคัญ

ท่ีสุดของมาตรวัดเจตคติทุกประเภท การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างทําได้หลายวิธีดังน้ี 

         1. การศึกษาความสัมพันธ ์

         การศึกษาความสัมพันธ์เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีคาดว่าน่าจะเก่ียวข้องกัน โดยอาศัย

ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรน้ัน โดยระบุว่าตัวแปรทางจติวิทยาท่ีต้องการศึกษาน้ันมัความสัมพันธ์ 

(ทางใด) กับตวัแปรทางจิตวทิยาใดบ้าง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อคํานวณค่าสัมประสิทธสหสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรดังกลา่วเป็นคู่ๆ 

         2. การเปรียบเทียบกับกลุม่ท่ีมหีลักฐานอยู่แล้ว 

         การเปรียบเทียบกับกลุม่ท่ีมืหลักฐานอยู่แล้วเปน็วิธีการหาความตรงเชิงจําแนก (Discriminant 

Validity) วิธกีารคือ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบวัดท่ีสร้างข้ึนกับกลุ่ม 2 กลุม่ ซ่ึงคาดว่ามีคุณลักษณะทาง

จิตวิทยาท่ีตรงกันข้าม เช่น ใช้แบบวัดกับกลุ่มท่ีมีความกังวลสูงกับตํา่ แล้วคํานวณและวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยของ   
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ท้ังสองกลุม่วา่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหรีอไม่ ถ้าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ แสดงว่าเคร่ืองมอีสามารถ

จําแนกคนออกเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงหมายความว่าเคร่ืองมีอมีความตรงเชงิโครงสร้าง 

         3. การตรวจสอบเชงิเหตผุล 

         การตรวจลอบเชงิเหตุผลเป็นการตรวจสอบเน้ือหาของข้อคําถามว่าสอดคล้องหรือตรงตามกรอบ

แนวคิด หรือทฤษฎีท่ีใช้กําหนดเป็นโครงสร้างในการวัดหรือไม่ วธิีการตรวจสอบโดยการจัดทําเป็นตาราง

โครงสร้างแลว้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เหมือนๆ กับการตรวจลอบความตรงเชิงเน้ือหา 

         4. การตรวจสอบความสอดคล้องภายใน 

         การตรวจลอบความสอดคลอ้งภายใน เป็นวธิีการตรวจสอบว่าข้อคําถามท้ังหมดน้ันใชว้ัดทฤษฎีหรือ

โครงสร้างเดียวกันหรือไม่ วิธีการตรวจสอบทําได้โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแตล่ะข้อ

กับคะแนนรวมของแบบวัดท้ังฉบับ หรือจะใช้วธิีหาสหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล ระหว่างกลุม่ท่ีได้คะแนนสูงกับ

คะแนนตํ่าก็ได้ ข้อคําถามใดมืค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธสู์งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ถือว่ามีความตรงเชิง

โครงสร้าง 

         5. การใช้เทคนิคหลากคุณลักษณะหลายวิธ ี

         การใช้เทคนิคหลากคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait Multimethod) สามารถสรุปเป็นหลักการได้ว่า 

เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ท้ังในส่วนของความตรงของการวัดด้วยเคร่ืองมีอท่ีวัดคุณลักษณะหนึ่ง

ลักษณะใด เน้นถึงความสอดคล้องของผลการวัด แมว้า่จะวัดด้วยวธิกีารวัดหรือเครื่องมอืประเมนิท่ีต่างกัน     

ซ่ึงเรียกว่าความตรงแบบลู่เข้า (Convergent Validity) และ ความสามารถของเครื่องมอีท่ีให้ผลการวัดท่ีไม่

สอดคล้องกัน หรือแตกต่างกันในการวัดคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน แมว้่าจะวัดด้วยวธิีการเดียวกันหรือต่างวธิีการ

กันก็ตาม ซ่ึงเรียกว่าความ ตรงเชงิจําแนก (Discriminant Validity) ตลอดจนการแยกคุณสมบตัิของเคร่ืองมอื

ประเมิน ดูได้จากผลท่ีได้มาจากคุณลักษณะท่ีต้องการวัด กระบวนการตรวจสอบตามทฤษฎจีึงต้องได้มาจากการ

ใช้วิธีการวัดมากกว่า 1 วธิี วัดคุณลักษณะท่ีแตกต่างมากกว่า 1 คุณลักษณะ และสามารถพิจารณาร่วมกันศึกษา

ความตรงเชงิโครงสร้างผ่านเมทริกซ์หลากคุณลักษณะหลายวิธี ซ่ึงเปน็เมทริกซ์ท่ีประกอบด้วยค่าสหสัมพันธ์

ระหว่างผลการวัดคุณลักษณะต่างๆ มากกว่า 1 ลักษณะ และวธิีต่างๆ มากกว่า 1 วิธ ี

         6. ผลของตวัแปรทดลองในคะแนนสอบ 

         ผลของตัวแปรทดลองในคะแนนสอบ วัดจากการทดลองแล้วดูผลความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีคัดเลือก

แล้วกับคะแนนสอบ การจําแนกความสูงตํ่าท่ีวัดได้ด้วยแบบวัดฉบับหน่ึงจะทําได้จริงหรือไม่ ตวัอย่างเช่น เราทํา

การวัดคุณลักษณะของตัวแปรท่ีจะศึกษาก่อนท่ีจะสร้างสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดตัวแปรท่ีจะศึกษา เมื่อเกิดตัวแปร 

ท่ีจะศึกษาแลว้ทําการวัดคุณลักษณะหลงัเกิดสถานการณ์ แล้วดูว่าคะแนนการวัดซ้ําสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ  

แสดงว่าเคร่ืองมอืประเมินมคีวามตรงเชงิโครงสร้าง 

         7. การวิเคราะห์องค์ประกอบ 



40 

 
         การวัดทางจติวิทยาจําเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงคุณลักษณะภายในของบุคคลท่ีเป็นตวัแปรแฝง ซ่ึงตวัแปร

เหล่าน้ีสามารถวัดได้จากพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา และต้องใชว้ิธีการของการวิเคราะห์องค์ประกอบมา

วิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ให้ได้องค์ประกอบท่ีเป็นตัวแทนของคุณลักษณะน้ัน โดยรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมคีวามสัมพันธกั์น 

ให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถกล่าวได้วา่ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบมีอยู่      

2 ประการคือ เป็นการวิเคราะห์เพื่อสํารวจ และระบอุงค์ประกอบร่วมท่ีเป็นตวัอธบิายความสัมพันธ์ระหว่าง   

ตัวแปรท่ีจะทําให้ได้องค์ประกอบข้ึนมา เพื่อท่ีจะทําให้เข้าใจลักษณะของข้อมลูได้งา่ย สะดวกในการตีความหมาย 

รวมท้ังทําให้ทราบแบบแผนและโครงสร้างความสัมพนัธ์ของข้อมลูอกีด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธี

วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าข้อมลูเชงิประจกัษ์มีความสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม ่จากวัตถปุระสงค์ดังกล่าว

สามารถนําการวิเคราะห์องค์ประกอบมาใช้ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมอืประเมินทาง

จิตวิทยาได้ว่ามีโครงสร้างตามทฤษฏีท่ีกําหนดไว้หรือไม ่เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเปน็วิธีวเิคราะห์    

ท่ีละเอียดซับซ้อนและมีคุณภาพสูง จึงมคีวามเหมาะสมในการตรวจหาความตรงเชิงโครงสร้างมากกว่าการ

วิเคราะห์แบบอื่น ๆ 

         การวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมีวัตถปุระสงค์เพือ่สํารวจ และระบุองค์ประกอบ

ร่วมท่ีสามารถอธบิายความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยการรวมองค์ประกอบ 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กันเข้าเป็นองค์ประกอบเดียวกัน สามารถลดจํานวนตัวแปรสังเกตได้ ทําให้ง่ายในการนําไปใช้ใน

การวิเคราะห์ต่อไป แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีน้ีมจีุดออ่นคือ มีรูปแบบการวิเคราะห์หลากหลายและ  

มผีลการวิเคราะห์ท่ีไม่สอดคล้องกัน รวมท้ังมีข้อตกลงเบื้องต้นท่ีเข้มงวดไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ตัวแปร

สังเกตได้ทุกตวัเป็นผลมาจากองค์ประกอบร่วมทุกตวั ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรไม่สัมพันธกั์น ซ่ึงตามความ

เป็นจริงแลว้ตวัแปรสังเกตได้อาจเป็นผลมาจากองค์ประกอบร่วมบางตัวเท่าน้ัน และความคลาดเคลื่อนของตัวแปร

ก็อาจมีความสัมพันธ์กัน รวมถงึสเกลองค์ประกอบท่ีสร้างข้ึนก็แปลความหมายได้ยาก ซ่ึงในการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันก็มีวตัถุประสงค์เชน่เดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ แต่สามารถปรับปรุง

จุดอ่อนดังกลา่วได้ เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจําเป็นต้องมีทฤษฎีสนับสนุนในการกําหนด

เงื่อนไขบังคับ (Constraints) ซ่ึงใช้ในการวิเคราะห์หาค่านําหนักองค์ประกอบ รวมท้ังมีการตรวจสอบหาความ

สอดคล้องระหว่างข้อมลูเชงิประจักษ์กับทฤษฎีท่ีกําหนด ดังน้ันจึงมผีู้นิยมใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

มาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมีอวัดมากกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

         ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้หาความตรงด้วยวิธีการหาความตรงเชิงพินิจเป็นความตรงท่ีให้ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาว่าข้อคําถามแตล่ะข้อน้ันวัดได้ตรงตามคุณลักษณะท่ีนิยามไว้หรือไม่ และหาความตรงเชิงโครงสร้าง  

โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
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         ค่าสถิติท่ีสําคัญในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมลูเชงิประจักษ์ประกอบด้วย 

         1. ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square = χ² ) ค่าไค-สแควร์เปน็ค่าสถิติท่ีใช้ทดลอบสมมติฐานทางสถิติ     
ท่ีกล่าวว่า ฟงัก์ชันความกลมกลนมีค่าเปน็ศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนัียสําคัญ   

แสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกลมกลนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 160) 

         2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลนื (Goodness-of-Fit-lndex : GFI) ดัชนี GFI ใช้ในการเปรียบเทียบ

ระดับความกลมกลืนของข้อมลูเชงิประจกัษ์ของโมเดลท่ียังไม่ได้ปรับและโมเดลท่ีปรับแล้ว ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่

ระหว่าง 0 และ 1 และเป็นค่าท่ีไม่ข้ึนกับขนาดกลุ่มตวัอย่าง แตล่ักษณะการแจกแจงข้ึนอยู่กับขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

ดัชนี GFI ท่ีมค่ีามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ (เสรี ชัดแช้ม และสุชาดา 

กรเพชรปาณี, 2546, น. 11) 

         3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลนืท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เมือ่นํา

ดัชนี GFI มาปรับแก้โดยคํานฺงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตวัแปร และขนาดกลุ่มตวัอย่าง  

ค่าดัชนี AGFI น้ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI คือถ้าค่าดัชนี AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมี

ความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชงิประจักษ์ (เสรี ชัดแช้ม และ สุชาดา กรเพชรปาณี, 2546, น. 11) 

         4. ดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0

ถึง 1 และดัชนี CFI ท่ีมีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ ข้อมลูเชงิประจกัษ์ (เสรี ชัดแช้ม 

และสุชาดา กรเพชรปาณี, 2546, น. 11) 

         5. ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Squared Residual : Standardized RMR) เป็นค่าบอกความคลาดเคลื่อนของโมเดล ค่าของ, Standardized 

RMR อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า Standardized RMR ตํ่ากว่า 0.08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลู

เชิงประจักษ์ (เสรี ชัดแช้ม และสุชาดา กรเพชรปาณี, 2546, น. 11) 

         6. ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square of Error 

Approximation : RMSEA) ค่าของ RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า RMSEA มีค่าต่ํากว่า 0.06 

แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจักษ์ (เสรี ชัดแชม้ และสุชาดา กรเพชรปาณี, 2546, น. 11) 

 

         ความเท่ียง (Reliability) 

         1. ความหมายของความเท่ียง 

         คําว่าความเท่ียง หรือบางคนใชคํ้าว่าความเชือ่มั่น ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษคําเดียวกันคือ Reliability  

ในท่ีน้ีคณะผู้วิจัยใช้คําว่า ความเท่ียง (Reliability) มผีูใ้ห้นิยามของความเท่ียงไว้หลายคนดังน้ี 



42 

 
         ชวาล แพรัตกุล (2518, น. 136) ให้ความหมายความเท่ียงของแบบทดสอบว่าหมายถึง ข้อสอบน้ัน

สามารถให้คะแนนคงท่ีแน่นอน ไม่แปรผันสับปลับ 

         บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2527, น. 269) ได้ให้ความหมายของความเท่ียงของแบบทดสอบว่า 

หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถให้คะแนนได้คงท่ี กล่าวคือถ้านําแบบทดสอบวัดกับนักเรียน 

คนเดิมคะแนนจากการวัดท้ังสองครัง้ควรจะสัมพันธกั์นดีควรได้คะแนนคงท่ีเหมือนเดิม 

         สําเริง บุญเรืองรัตน์ ( 2529, น. 61) ได้ให้ความหมายของความเท่ียงวา่ เป็นอัตราส่วนระหว่าง 

ความแปรปรวนของคะแนนจริงและความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ 

         อุทุมพร จามรมาน (2532, น. 23) ได้ให้ความหมายว่า ความเท่ียง หมายถึง ความสอดคล้องภายใน

ของผลการวัด 

         ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2540, น. 181) ได้ให้ความหมาย ความเท่ียงไวว้่าเป็นความคงเส้น

คงวาในการวดัเคร่ืองมือท่ีมคีวามเท่ียงดีพอวัดเสร็จสักครู่วัดดูอีกทีค่าจะเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

          ความเท่ียงเป็นความคงเส้นคงวาของผลการวดั เมื่อวัดด้วยเคร่ืองมอืเดียวกันแต่รูปแบบต่างกัน  

หรือเวลาต่างกัน ได้ผลการวัดคล้ายคลึงกัน ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบวดัอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า

สัมประสิทธิ์ความเท่ียงมีค่าใกล้ๆ 1 แสดงว่าแบบวัดมคีวามเท่ียงสูง โดยปกติแลว้แบบวัดมาตรฐาน ควรมีค่า

สัมประสิทธิ์ความเท่ียงตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป และสิ่งท่ีมีอทิธิพลตอ่ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบวัด (เสรี    

ชัดแข้ม, 2544, น. 135) คือ 

         1. ความยาวของแบบวัด ถ้าแบบวัดมจีํานวนข้อสอบเพ่ิมข้ึนจะทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของ  

แบบวัดสูงข้ึน  

         2. ความเป็นเอกพันธ์ของแบบวัด ถ้าข้อสอบแต่ละข้อวัดคุณลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือ    

ท่ีเรียกว่าแบบวัดมีความเป็นเอกพันธ์ จะทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบวดัฉบับน้ันสูงข้ึน 

         3. ดัชนีอํานาจจําแนกของข้อสอบ ถ้าข้อสอบแต่ละข้อมีดัชนีอํานาจจาํแนกสูงจะทําให้ค่าสัมประสิทธิ์

ความเท่ียงของแบบวัดฉบับน้ันสูงตามไปด้วย 

         4. ความแตกต่างระหว่างผู้สอบ ถ้ากลุม่ผู้สอบมีความเความสามารถแตกต่างกันมากคะแนนจะมี  

ความแปรปรวนสูง ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบวัดสูงตามไปด้วย 

         จากนิยามความเท่ียงดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความเท่ียงเป็นคุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีวัดได้

สม่ําเสมอคงเส้นคงวา วัดก่ีคร้ังก็ได้ผลเหมือนเดิม ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าผู้สอบคนหน่ึงได้รับการวัด ด้วยเคร่ืองมือ

ประเมินหน่ึงฉบับหลายครั้งแล้วได้คะแนนคงท่ีหรือสอดคล้องกับคะแนนเดิม 

         2. การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียง 
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         การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงมีวธิีการคํานวณหลายวิธี แตล่ะวธิีก็เหมาะกับเคร่ืองมอืแตล่ะ

ชนิด การจะเลือกใชว้ิธใีดน้ันข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือและคุณลักษณะของส่ิงท่ีต้องการวัด การคํานวณหา

ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงน้ัน สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ (2544, น. 90–103) และ ลว้น สายยศ และอังคณา   

สายยศ (2539, น. 210) ได้เสนอแนะวิธกีารคํานวณหาค่าสัมประสทิธิ์ความเท่ียงไวห้ลายวธิีดังน้ี 

              2.1) วธิีสอบซํ้า (Test – retest Method) เป็นการหาค่าความเท่ียงโดยการนําเอาเคร่ืองมอืน้ันไป

สอบวัดกับนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 2 คร้ังในเวลาท่ีต่างกัน โดยเว้นระยะเวลาในการ สอบท้ัง 2 คร้ัง ให้ห่างกัน

พอสมควรโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะตรวจสอบดูว่าคะแนนหรือผลการวัดท้ัง 2 คร้ัง น้ันสอดคล้องหรือสัมพันธกั์น

เพียงใดแล้วนําคะแนนท่ีได้จากการสอบท้ัง 2 คร้ัง มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้วิธี Pearson 

Product Moment ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีได้น้ีก็คือค่าความเท่ียงของเคร่ืองมอืประเมินฉบบัน้ันน่ันเอง 

              2.2) วธิีใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel Test Method) วิธีน้ีโดยหลักแลว้เป็นวธิีเดียวกับการ

สอบซํ้าแต่พยายามป้องกันการจําข้อสอบได้ จงึได้ใช้แบบทดสอบ 2 ฉบับท่ีคู่ขนานกัน ไปทดสอบแก่นักเรียนกลุ่ม

หน่ึงโดยมีข้อสอบคู่ขนานท้ัง 2 ฉบับน้ีตอ้งเป็นอิสระต่อกัน คือไม่ใช่ทําถูกฉบับหน่ึงแล้วตอ้งไปทําถกูอีกฉบบัหน่ึง

ด้วยตามทฤษฎีแล้ว แบบทดสอบ 2 ฉบบั จะคู่ขนานกันก็ต่อเมือ่มจีํานวนข้อเท่ากันถามเน้ือหาเดียวกัน มีความ

ยากง่ายเท่ากัน น่ันคือคะแนนเฉลี่ยความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ ตอ้งเท่ากันเมือ่นําแบบทดสอบ

คู่ขนานท้ัง 2 ฉบับไปสอบนักเรียนแล้วนําเอา คะแนนท่ีได้จากการสอบท้ัง 2 คร้ังมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์

แบบ Pearson Product Moment เช่นเดียวกับการหาค่าความเท่ียงโดยวธิีสอบซํ้า 

              2.3) วธิีหาค่าความคงท่ีภายใน (Internal Consistency Method) เน่ืองจากการหาค่าความเท่ียง 

2 วิธีท่ีกล่าวมาน้ันมีปัญหาบางประการ เชน่ ต้องสอบถงึ 2 คร้ัง ทําให้เกิดความไมส่ะดวกดังน้ันเพื่อขจัดปัญหาน้ี

จึงหลีกเลี่ยงด้วยการสอบเพียงคร้ังเดียวแล้วนําผลท่ีได้จากการสอบมาคํานวณหาค่าความเท่ียง แต่ท้ังน้ีต้อง

เป็นไปตามเงือ่นไขของแต่ละวิธี วธิีการคํานวณหาค่าความคงท่ีภายในแบ่งออกเป็นดังน้ี 

                  2.3.1) วิธีแบ่งคร่ึงข้อสอบ (Split-half Method) การหาค่าความเท่ียงโดยวิธน้ีี คล้ายกับการ

หาค่าความเท่ียงโดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน คือแทนท่ีจะนําแบบทดสอบไปสอบกับนักเรียน 2 คร้ัง ก็เปลี่ยนเป็น

การนําแบบทดสอบน้ันไปสอบกับนักเรียนเพียงคร้ังเดียว แล้วแบง่ข้อสอบออกเปน็ 2 ชุดย่อย โดยพยายามทําให้

แบบทดสอบท้ัง 2 ชุดน้ัน มลีักษณะคล้ายคลึงกันมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ท้ังน้ีอาจแบ่งข้อสอบออกเป็นข้อคู่-ข้อค่ี 

หรือแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนแรก-ตอนหลัง เมื่อได้คะแนน 2 ชุดแล้ว ก็นํามาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบ 

Pearson Product Moment ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธท่ี์ได้น้ีจะเป็นค่าความเท่ียงของแบบทดสอบเพียงคร่ึงฉบับ 

ฉะน้ันถ้าต้องการหาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับก็ตอ้งนําไปคํานวณขยายโดยใช้สูตรสเปียร์แมน-บราวน์ 

(Spearman-Brown) 
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                  2.3.2) วิธีของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson Procedure) ใน ค.ศ.1937 คูเดอร์– 

ริชาร์ดสัน ได้พัฒนาสูตรท่ีหาความเท่ียงให้ง่ายข้ึน โดยท่ีเคร่ืองมอืท่ีจะหาความเที่ยงโดยวิธีน้ีจะต้องมีลักษณะ

องค์ประกอบร่วมกันและการให้คะแนนในลักษณะทําถูกได้ 1 คะแนน ทําผิดได้ 0 คะแนนเท่าน้ัน เป็นการดู   

ความคงท่ีภายในของแบบทดสอบ น่ันคือจะใช้ข้อสอบฉบับเดียว ทดสอบนักเรียนเพียงคร้ังเดียวแล้วนําผลท่ีได้มา 

คํานวณหาค่าความคงท่ีภายในและมีสูตรความเช่ือมั่น อยู่ 2 สูตรคือ KR-20 และ KR-21 

                  2.3.3) วิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Procedure) ครอนบาคได้พัฒนาสูตรความ

เท่ียงในรูปสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient) ใน ค.ศ. 1951 โดยพัฒนาจาก KR- 20 ท้ังน้ีเพื่อใช้กับการ

ตรวจให้คะแนนลักษณะใดก็ได้ไม่จําเป็นตอ้งให้คะแนนแบบทําถูกได้ 1 คะแนน ทําผิดได้ 0 คะแนนเท่าน้ัน 

              2.4) วิธีของฮอยท์ (Hoyt’s ANOVA Procedure) การหาค่าความเท่ียงโดยวิธน้ีีเหมาะสําหรับ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูลประเภทตรวจให้คะแนนต่างๆ กันในแต่ละข้อ เช่นเดียวกับแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา 

แต่วิธีการคํานวณใช้หลักสถติิของการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

              2.5) ความเที่ยงท่ีผู้ให้คะแนนมากกว่า 1 คน เป็นการหาค่าความเท่ียงท่ีแบบทดสอบฉบับเดียว 

ทําการทดสอบเพียงคร้ังเดียวและมผีู้ตรวจให้คะแนนมากกว่า 1 คน เช่น แบบทดสอบ เรียงความ เป็นต้น 

              2.6) ความเท่ียงของคะแนนผลต่างของแบบทดสอบคะแนนผลต่าง (Differnce Score: D = X – 

Y) มี 3 ลักษณะคือ 

                  2.6.1) คะแนนผลต่างระหว่างนักเรียน 2 คน ท่ีสอบแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

                  2.6.2) คะแนนผลต่างระหว่างคะแนนของแบบทดสอบ 2 ฉบับท่ีสอบกับนักเรียนคนเดียว 

                  2.6.3) คะแนนผลต่างของนักเรียน 2 คร้ัง ในแบบทดสอบฉบับเดียวกันของนักเรียนคน

เดียวกัน (Pretest-Posttest) 

         ในการวิจัยคร้ังน้ี การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสําหรับประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบทดสอบ

ท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนน 0 และ 1 จึงเหมาะกับการประมาณค่าความเท่ียงในการวจิัยคร้ังน้ี 

 



 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

   ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมิน 3 ส่วนคือ ลักษณะส่วนบุคคล 

ความสามารถ และความสนใจ และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเคร่ืองมอืประเมินดังกล่าว ผูว้จิัยจึง

แยกวิธีดําเนินการวิจัยโดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

   วิธีดําเนินการวิจัยเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 

   วิธีดําเนินการวิจัยเคร่ืองมอืประเมินความสามารถ   

   วิธีดําเนินการวิจัยเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ 

 

วิธีดําเนินการวิจัยเครือ่งมือประเมินลกัษณะส่วนบุคคล 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบคุคล สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม. 1 - ม.6) จํานวน 4,361,075 คน 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น 

ม. 1 - ม.6) ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตร

สําหรับ คํานวณขนาดกลุม่ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537, น. 14) 𝑛 = 𝑁1 + 𝑁𝑒  

 

โดย  n แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 N แทน ขนาดของประชากร 

 e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้  

 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ปรากฏว่า ได้กลุม่ตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน 

ผู้วจิัยได้เพิม่กลุ่มตวัอย่างเปน็จํานวน 960 คน ท่ีได้มาจากการสุ่ม (Random Sampling) เพื่อให้เป็นไปตาม
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เงื่อนไขของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลท่ีว่าจํานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยต้องมจีํานวน      

10-20 คนต่อตัวแปรหน่ึงตวัแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 311) 

 

การดําเนินการสร้างเครือ่งมือ 

 ผู้วจิัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทฤษฎี DSIC (Theory of DISC Model) 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือประเมิน 

 2. สร้างนิยามเชงิปฏิบตัิการของเครื่องมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคลท้ัง 4 รูปแบบ คือ Dominance 

Influence Steadiness และ Conscientious 

 3. ดําเนินการเขียนข้อคําถามเพ่ือวัดลักษณะส่วนบุคคล 4 รูปแบบ โดยยึดแนวทฤษฎี DISC และคํา

นิยามเชิงปฏบิตัิการได้ข้อคําถามจํานวน 104 ข้อ ซ่ึงลักษณะของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบมาตรประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว การให้คะแนนข้อความมีนํ้าหนักตั้งแต่ 1–5  

 4. นําเคร่ืองมอืประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิจํานวน 4 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา (Content 

validity) เพือ่เป็นการทดสอบว่า ข้อกระทงคําถามสามารถท่ีจะวัดได้ครอบคลมุตามองค์ประกอบท่ีทดสอบหรือไม่ 

(สิน พันธุ์พินิจ, 2547; อุทุมพร จามรมาน, 2532) รวมท้ังให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เพื่อคัดเลือกและ

ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับนิยามท่ีกําหนดไว้ ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มค่ีาความตรงใชไ้ด้ 

แต่ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่าํกว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552) ปรับปรุงข้อความใน

ข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวฒุิ และตัดข้อคําถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ คัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ได้ข้อคําถามจํานวน 96 ข้อ (ภาคผนวก ก) 

 5. นําข้อคําถาม 96 ข้อท่ีได้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมลีักษณะใกลเ้คียงกับกลุม่ตวัอย่าง 

จํานวน 100 คน และวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ซ่ึงค่าอํานาจจําแนกท่ีใช้ได้อยู่

ระหว่าง 0.20-1.00 (พิสณุ ฟองศรี, 2552; สิน พันธุ์พนิิจ, 2547) ผูว้ิจัยคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนก

อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมนิความสามารถท่ีผ่านการคัดเลือกแลว้จํานวน 96 ข้อ 

 6. นําข้อคําถามท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วจาํนวน 96 ข้อ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชือ่มัน่ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    

ครอนบาค (Cronbach coefficient: ) ซ่ึงเป็นเป็นการทดสอบว่า เคร่ืองมอืวจิัยท่ีสร้างข้ึนมีความคงเส้นคงวา 

วัดได้ผลเหมอืนเดิมหรือมีความน่าเชื่อถือ  
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  หลักการพิจารณาค่าความเชื่อมั่นมีดังน้ี (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) 

   0.80-1.00 มีความเช่ือมั่นในระดับสูงมาก 

   0.60-0.79 มีความเช่ือมั่นในระดับสูง 

   0.40-0.59 มีความเช่ือมั่นในระดับปานกลาง 

   0.20-0.49 มีความเช่ือมั่นในระดับต่ํา 

   0.01-0.19 มีความเช่ือมั่นในระดับต่ํามาก 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบคุคล 4 รูปแบบ จํานวน 96 ข้อ มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.912 ซ่ึงแสดงถึงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ในระดับสูงมาก 

 7. นําเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรืยนข้ันมัธยมศึกษา จํานวน 96 ข้อ วัดลักษณะ

ส่วนบุคคล 4 รูปแบบๆละ 24 ข้อ ไปทดสอบกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุม่ตัวอย่าง จํานวน 960 คน   

นําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปลิสเรล เพือ่ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของเครื่องมอืประเมนิลักษณะส่วนบุคคลสร้างข้ึน ประกอบด้วย

ลักษณะส่วนบคุคล 4 รูปแบบ ตามแนวทฤษฎี DISC หรีอไม่  

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคร้ังน้ีผู้วจิัยใช้ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

แบบจําลองท่ีได้พัฒนามาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลายตัว ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้

คัดเลือกดัชนีท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง ได้แก่ 2 , 2 / df, GFI, AGFI, CFI และ RMSEA ซ่ึง 

Schermelleh-Engel, Moosbrugger and Müller (2003) ได้เสนอแนวทางในการตัดสินค่าดัชนีเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ค่าท่ีแสดงความสอดคล้องและค่าท่ียอมรับได้ว่ามคีวามสอดคลอ้ง โดยกําหนดเป็นช่วงของค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 

ดัชนีความสอดคล้อง ค่าท่ีแสดงความสอดคลอ้ง ค่าท่ียอมรับได้ว่า 

มีความสอดคล้อง 

 2 .05 < p ≤ 1.00  .01 < p ≤ .05 

 2/ df 0 <  2/ df ≤ 2 2 <  2/ df ≤ 3 

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 .90 ≤ GFI ≤ .95 

AGFI .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 .85 ≤ AGFI ≤ .90 

CFI .97 ≤ CFI ≤ 1.00 .90 ≤ CFI ≤ .97 

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ .05 .05 < SRMR ≤ .08 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .05  .05 < RMSEA ≤ .08 



48 

 
 

 รายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคลตามแนวทฤษฎี DISC โดยสรุป

แสดงเป็นแผนภาพดังน้ี 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องและเขียนนิยามเชิงปฏบิัติการ 

↓ 

สร้างเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 4 รูปแบบ 

↓ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

↓ 

ทดลองใช้ วเิคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ คัดเลือกปรับปรุง  

และวิเคราะห์หาค่าความเชือ่มั่น 

↓ 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

↓ 

เคร่ืองมือประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 

 

ภาพท่ี 6  การพัฒนาเครื่องมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างดังน้ี 

  1.  นําเคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว (96 ข้อ)ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่
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ตัวอย่างจํานวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูล คัดกรองกลุ่มตวัอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมลูท่ีระบุของผู้ทํา

แบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมอืโดยการหาค่าอํานาจจําแนก 

  2.  นําเคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของค่าอํานาจ

จําแนก (96 ข้อ) ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 100 คน 

เก็บรวบรวมข้อมลู คัดกรองกลุ่มตวัอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมูลท่ีระบุของผู้ทําแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์

คุณภาพของเครื่องมอื โดยการหาค่าความเชือ่มั่น 

  3.  ผู้วจิัยนําเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคลท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นแล้วไปทดสอบ

กับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 960 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทําแบบทดสอบของกลุม่ตัวอย่าง คัดกรอง

กลุ่มตวัอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมูลท่ีระบุของผู้ทําแบบทดสอบ เพื่อสํารวจหาองค์ประกอบของลกัษณะ

ส่วนบุคคลเพือ่ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ดังน้ี 

 1. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

 2. หาค่าความเชือ่มั่นของเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach coefficient: )  

 3. วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน ด้วยวิธวีิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล 

 

วิธีดําเนินการวิจัยเครือ่งมือประเมินความสามารถ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสามารถสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม. 1 - ม.6) จํานวน 4,361,075 คน 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น 

ม. 1 - ม.6) ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตร

สําหรับ คํานวณขนาดกลุม่ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537, น. 14) 𝑛 = 𝑁1 + 𝑁𝑒  

 

โดย  n แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 N แทน ขนาดของประชากร 

 e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้  

 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ปรากฏว่า ได้กลุม่ตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน 

ผู้วจิัยได้เพิม่กลุ่มตวัอย่างเปน็จํานวน 480 คน ท่ีได้มาจากการสุ่ม (Random Sampling) เพื่อให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลท่ีว่าจํานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยต้องมจีํานวน 10-20 

คนต่อตัวแปรหน่ึงตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 311) 

 

การดําเนินการสร้างเครือ่งมือ 

 ผู้วจิัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมอืประเมินความถนัดและความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญาของ    

การ์ดเนอร์ 8 ด้าน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ เพื่อใช้เปน็

แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือประเมิน 

 2. สร้างนิยามเชงิปฏิบตัิการของเครื่องมอืประเมินพหุปัญญาท้ัง 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะ

และคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง 

และด้านธรรมชาติ 

 3. ดําเนินการเขียนข้อคําถามเพ่ือวัดความสามารถ 8 ด้าน โดยยึดแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ด

เนอร์ และคํานิยามเชิงปฏบิตัิการได้ข้อคําถามจํานวน 80 ข้อ ซ่ึงลักษณะของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเปน็แบบ

มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว การให้คะแนนข้อความมีนํ้าหนัก

ตั้งแต่ 1–5  

 4. นําเคร่ืองมอืประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิจํานวน 4 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา (Content 

validity) เพือ่เป็นการทดสอบว่า ข้อกระทงคําถามสามารถท่ีจะวัดได้ครอบคลมุตามองค์ประกอบท่ีทดสอบหรือไม่ 

(สิน พันธุ์พินิจ, 2547; อุทุมพร จามรมาน, 2532) รวมท้ังให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เพื่อคัดเลือกและ
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ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับนิยามท่ีกําหนดไว้ ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มค่ีาความตรงใช้ได้ 

แต่ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่าํกว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552) ปรับปรุงข้อความ 

ในข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวฒุิ และตัดข้อคําถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ คัดเลือกข้อคําถามท่ีมี

ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ได้ข้อคําถามจํานวน 64 ข้อ (ภาคผนวก ก) 

 5. นําข้อคําถาม 64 ข้อท่ีได้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมลีักษณะใกลเ้คียงกับกลุม่ตวัอย่าง 

จํานวน 100 คน และวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ซ่ึงค่าอํานาจจําแนกท่ีใช้ได้อยู่

ระหว่าง 0.20-1.00 (พิสณุ ฟองศรี, 2552; สิน พันธุ์พนิิจ, 2547) ผูว้ิจัยคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนก

อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมนิความสามารถท่ีผ่านการคัดเลือกแลว้จํานวน 48 ข้อ 

 6. นําข้อคําถามท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วจาํนวน 48 ข้อ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชือ่มัน่ด้วยวธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    

ครอนบาค (Cronbach coefficient: ) ซ่ึงเป็นเป็นการทดสอบว่า เคร่ืองมอืวจิัยท่ีสร้างข้ึนมีความคงเส้นคงวา 

วัดได้ผลเหมอืนเดิมหรือมีความน่าเชื่อถือ  

  หลักการพิจารณาค่าความเชื่อมั่นมีดังน้ี (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) 

   0.80-1.00 มีความเช่ือมั่นในระดับสูงมาก 

   0.60-0.79 มีความเช่ือมั่นในระดับสูง 

   0.40-0.59 มีความเช่ือมั่นในระดับปานกลาง 

   0.20-0.49 มีความเช่ือมั่นในระดับต่ํา 

   0.01-0.19 มีความเช่ือมั่นในระดับต่ํามาก 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือประเมินความสามารถ 8 ด้าน จํานวน 48 ข้อ มค่ีาสัมประสิทธิ์  

แอลฟ่า เท่ากับ 0.844 ซ่ึงแสดงถึงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ในระดับสูงมาก 

 7. นําเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญาสําหรับนักเรืยนข้ันมัธยมศึกษา จํานวน 48 ข้อ วัดความสามารถ   

8 ด้าน ด้านละ 8 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 480 คน นําข้อมูลท่ีได้มา

ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล 

เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบของเคร่ืองมือประเมินพหุปัญญาท่ีสร้างข้ึน ประกอบด้วยความสามารถ 8 ด้าน 

ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์หรีอไม่  

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคร้ังน้ีผู้วจิัยใช้ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

แบบจําลองท่ีได้พัฒนามาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลายตัว ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้

คัดเลือกดัชนีท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง ได้แก่ 2 , 2 / df, GFI, AGFI, CFI และ RMSEA ซ่ึง 
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Schermelleh-Engel, Moosbrugger and Müller (2003) ได้เสนอแนวทางในการตัดสินค่าดัชนีเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ค่าท่ีแสดงความสอดคล้องและค่าท่ียอมรับได้ว่ามคีวามสอดคลอ้ง โดยกําหนดเป็นช่วงของค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 รายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญาตามทฤษฎีของการ์ดเนอร์โดยสรุปแสดงเป็น

แผนภาพดังน้ี 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องและเขียนนิยามเชิงปฏบิัติการ 

↓ 

สร้างเคร่ืองมอืประเมินความสามารถ 8 ด้าน 

↓ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

↓ 

ทดลองใช้ วเิคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ คัดเลือกปรับปรุง  

และวิเคราะห์หาค่าความเชือ่มั่น 

↓ 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

↓ 

เคร่ืองมือประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 

 

ภาพท่ี 7  การพัฒนาเครื่องมอืประเมินพหุปัญญา 

 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างดังน้ี 
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  1.  นําเคร่ืองมือประเมินพหุปัญญาท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย

ผู้ทรงคุณวฒุิเรียบร้อยแล้ว (64 ข้อ)ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่าง

จํานวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมลู คัดกรองกลุม่ตวัอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมลูท่ีระบุของผู้ทํา

แบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมอืโดยการหาค่าอํานาจจําแนก 

  2.  นําเคร่ืองมือประเมินพหุปัญญาท่ีผา่นการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของค่าอํานาจจําแนก 

(48 ข้อ) ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน เก็บ

รวบรวมข้อมูล คัดกรองกลุม่ตัวอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมูลท่ีระบุของผู้ทําแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์

คุณภาพของเครื่องมอื โดยการหาค่าความเชือ่มั่น 

  3.  ผู้วจิัยนําเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญาท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพเบ้ืองต้นแล้วไปทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 480 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทําแบบทดสอบของกลุ่มตวัอย่าง คัดกรองกลุม่

ตัวอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมูลท่ีระบุของผู้ทําแบบทดสอบ เพื่อสํารวจหาองค์ประกอบของพหุปัญญา 

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ดังน้ี 

 1. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

 2. หาค่าความเชือ่มั่นของเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญา ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสทิธิ์แอลฟาของ   

ครอนบาค (Cronbach coefficient:)  

 3. วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน ด้วยวิธวีิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล 

  

วิธีดําเนินการวิจัยเครือ่งมือประเมินความสนใจ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความสนใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม. 1 - ม.6) จํานวน 4,361,075 คน 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

(ชั้น ม. 1 - ม.6) ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 0.05 โดยใช้

สูตรสําหรับ คํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane) (บญุธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537, น. 14) 𝑛 = 𝑁1 + 𝑁𝑒  

 

โดย  n แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 N แทน ขนาดของประชากร 

 e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้  

 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ปรากฏว่า ได้กลุม่ตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน 

ผู้วจิัยได้เพิม่กลุ่มตวัอย่างเปน็จํานวน 600 คน ท่ีได้มาจากการสุ่ม (Random Sampling) เพื่อให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลท่ีว่าจํานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยต้องมจีํานวน      

10-20 คน ต่อตัวแปรหน่ึงตัวแปร (นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 311) 

 

การดําเนินการสร้างเครือ่งมือ 

 ผู้วจิัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมอืประเมินความสนใจตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ โดยมี

ข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์ เพือ่ใช้

เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมอืประเมนิ 

 2. สร้างนิยามเชงิปฏบิตัิการของเครื่องมอืประเมินความสนใจท้ัง 6 รูปแบบ คือ Realistic 

Investigative Artistic Social Enterprising และ Conventional 

 3. ดําเนินการเขียนข้อคําถามเพ่ือวัดความสนใจ 6 รูปแบบ โดยยึดแนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของ

ฮอลแลนด์ และคํานิยามเชงิปฏิบัติการได้ข้อคําถามจํานวน 66 ข้อ ซ่ึงลักษณะของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบ

มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว การให้คะแนนข้อความมีนํ้าหนัก

ตั้งแต่ 1–5  
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 4. นําเคร่ืองมอืประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิจํานวน 4 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา (Content 

validity) เพือ่เป็นการทดสอบว่า ข้อกระทงคําถามสามารถท่ีจะวัดได้ครอบคลมุตามองค์ประกอบท่ีทดสอบหรือไม่ 

(สิน พันธุ์พินิจ, 2547; อุทุมพร จามรมาน, 2532) รวมท้ังให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เพื่อคัดเลือกและ

ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับนิยามท่ีกําหนดไว้ ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มค่ีาความตรงใช้ได้ 

แต่ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่าํกว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552) ปรับปรุงข้อความ 

ในข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวฒุิ และตัดข้อคําถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ คัดเลือกข้อคําถามท่ีมี

ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ได้ข้อคําถามจํานวน 60 ข้อ (ภาคผนวก ก) 

 5. นําข้อคําถาม 60 ข้อท่ีได้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมลีักษณะใกลเ้คียงกับกลุม่ตวัอย่าง 

จํานวน 100 คน และวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ซ่ึงค่าอํานาจจําแนกท่ีใช้ได้อยู่

ระหว่าง 0.20-1.00 (พิสณุ ฟองศรี, 2552; สิน พันธุ์พนิิจ, 2547) ผูว้ิจัยคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนก

อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมนิความสามารถท่ีผ่านการคัดเลือกแลว้จํานวน 60 ข้อ 

 6. นําข้อคําถามท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วจาํนวน 60 ข้อ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชือ่มัน่ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    

ครอนบาค (Cronbach coefficient: ) ซ่ึงเป็นเป็นการทดสอบว่า เคร่ืองมอืวจิยัท่ีสร้างข้ึนมีความคงเส้นคงวา 

วัดได้ผลเหมอืนเดิมหรือมีความน่าเชื่อถือ  

  หลักการพิจารณาค่าความเชื่อมั่นมีดังน้ี (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) 

   0.80-1.00 มีความเช่ือมั่นในระดับสูงมาก 

   0.60-0.79 มีความเช่ือมั่นในระดับสูง 

   0.40-0.59 มีความเช่ือมั่นในระดับปานกลาง 

   0.20-0.49 มีความเช่ือมั่นในระดับต่ํา 

   0.01-0.19 มีความเช่ือมั่นในระดับต่ํามาก 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือประเมินความสนใจ 6 รูปแบบ จํานวน 60 ข้อ มค่ีาสัมประสิทธิ์  

แอลฟ่า เท่ากับ 0.827 ซ่ึงแสดงถึงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ในระดับสูงมาก 

 7. นําเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญาสําหรับนักเรืยนข้ันมัธยมศึกษา จํานวน 60 ข้อ วัดความสนใจ     

6 รูปแบบๆละ 10 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 600 คน นําข้อมูลท่ีได้มา

ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล 

เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบของเคร่ืองมือประเมินความสนใจท่ีสร้างข้ึน ประกอบด้วยความสนใจ 6 รูปแบบ 

ตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์หรีอไม่  
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 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคร้ังน้ีผู้วจิัยใช้ดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

แบบจําลองท่ีได้พัฒนามาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลายตัว ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้

คัดเลือกดัชนีท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง ได้แก่ 2 , 2 / df, GFI, AGFI, CFI และ RMSEA ซ่ึง 

Schermelleh-Engel, Moosbrugger and Müller (2003) ได้เสนอแนวทางในการตัดสินค่าดัชนีเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ค่าท่ีแสดงความสอดคล้องและค่าท่ียอมรับได้ว่ามคีวามสอดคลอ้ง โดยกําหนดเป็นช่วงของค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 รายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมอืประเมินความสนใจตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์

โดยสรุปแสดงเป็นแผนภาพดังน้ี 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องและเขียนนิยามเชิงปฏบิัติการ 

↓ 

สร้างเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ 6 รูปแบบ 

↓ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

↓ 

ทดลองใช้ วเิคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ คัดเลือกปรับปรุง  

และวิเคราะห์หาค่าความเชือ่มั่น 

↓ 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

↓ 

เคร่ืองมือประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 

 

ภาพท่ี 8  การพัฒนาเครื่องมอืประเมินความสนใจ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างดังน้ี 

  1.  นําเคร่ืองมือประเมินความสนใจท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย

ผู้ทรงคุณวฒุิเรียบร้อยแล้ว (60 ข้อ)ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่าง

จํานวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมลู คัดกรองกลุม่ตวัอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมลูท่ีระบุของผู้ทํา

แบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมอืโดยการหาค่าอํานาจจําแนก 

  2.  นําเคร่ืองมือประเมินพหุปัญญาท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของค่าอํานาจจําแนก 

(60 ข้อ) ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน เก็บ

รวบรวมข้อมูล คัดกรองกลุม่ตัวอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมูลท่ีระบุของผู้ทําแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์

คุณภาพของเครื่องมอื โดยการหาค่าความเชือ่มั่น 

  3.  ผู้วจิัยนําเคร่ืองมอืประเมินความสนใจท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพเบ้ืองต้นแล้วไปทดสอบกับ 

กลุ่มตวัอย่างจํานวน 600 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทําแบบทดสอบของกลุม่ตัวอย่าง คัดกรองกลุม่

ตัวอย่างให้ตรงตามท่ีกําหนดจากข้อมูลท่ีระบุของผู้ทําแบบทดสอบ เพื่อสํารวจหาองค์ประกอบของความสนใจ

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ดังน้ี 

 1. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

 2. หาค่าความเชือ่มั่นของเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสทิธิ์แอลฟาของ   

ครอนบาค (Cronbach coefficient: )  

 3. วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน ด้วยวิธวีิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล 

 

 
 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

   ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมิน 3 ส่วนคือ ลักษณะส่วนบุคคล 

ความสามารถ ความสนใจ และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมินดังกล่าว ผู้วจิัยจงึทําการ

นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

   ส่วนท่ี 1 - ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการพัฒนาเครื่องมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 

   ส่วนท่ี 2 - ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการพัฒนาเครื่องมอืประเมินความสามารถ   

   ส่วนท่ี 3 - ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการพัฒนาเครื่องมอืประเมินความสนใจ 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วจิัยกําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมลู ดังน้ี 

X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

SD แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

N แทน จํานวนคนกลุม่ตัวอย่าง 

n แทน จํานวนคนกลุม่ตัวอย่างย่อย 

SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนแต่ละตัวยกกําลังสอง 

MS แทน ค่าความแปรปรวน 

df แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ 

F แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงค่าเอฟ 

* แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

Q แทน ค่าวิกฤตของตารางพิสัยสติวเดนท์ 

r แทน ความห่างของกลุ่ม 

p แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

 2  แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ 

GFI แทน  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 

AGFI แทน  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว 

CFI แทน  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 

SRMR แทน  ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปแบบคะแนน

มาตรฐาน 
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RMSEA แทน  ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน 

R2 แทน  ค่าความเชือ่มัน่ในการวัด 

Personality 

D 

แทน 

แทน  

ทฤษฎี DISC 

องค์ประกอบ Dominance 

I 

S 

C 

แทน 

แทน 

แทน  

องค์ประกอบ Influence 

องค์ประกอบ Steadiness 

องค์ประกอบ Conscientious 

Intelligences แทน  ทฤษฎีพหุปัญญา 

Verbal แทน  องค์ประกอบด้านภาษา 

Logical แทน  องค์ประกอบด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 

Visual แทน  องค์ประกอบด้านมิติ 

Bodily แทน  องค์ประกอบด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

Music แทน  องค์ประกอบด้านดนตรี 

Inter แทน  องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพันธ์ 

Intra แทน  องค์ประกอบด้านการเข้าใจตนเอง 

Natural แทน  องค์ประกอบด้านธรรมชาต ิ

Interest แทน  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ 

Real แทน  องค์ประกอบ Realistic 

Invest แทน  องค์ประกอบ Investigative 

Art แทน  องค์ประกอบ Artistic 

Social แทน  องค์ประกอบ Social 

Enterp แทน  องค์ประกอบ Enterprising 

Conv แทน  องค์ประกอบ Conventional 

SE แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

t แทน  ค่าทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 

 

   ส่วนท่ี 1 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเครื่องมือประเมินลักษณะสว่นบุคคล 

 ผู้วจิัยได้ศึกษาและพัฒนาขอ้คําถามสําหรับประเมินลักษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

โดยยึดแนวคิดทฤษฎี DISC ของ ดร.มาร์สตันจํานวน 104 ข้อ แล้วนําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน      
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3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) โดยขอ้คําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มค่ีา

ความตรงใช้ได้ แต่ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่ํากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไมไ่ด้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552) 

ผู้วจิัยได้ปรับปรุงข้อความตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา และเลอืกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 สําหรับใช้เป็น

เคร่ืองมือประเมินจํานวน 96 ข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหาเคร่ืองมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC 

1* 1.00  27* 1.00  53* 1.00  79* 1.00 

2* 1.00  28* 1.00  54* 1.00  80* 1.00 

3* 1.00  29* 1.00  55* 0.67  81* 1.00 

4* 1.00  30* 1.00  56* 1.00  82* 1.00 

5* 1.00  31* 1.00  57* 1.00  83* 1.00 

6* 1.00  32 1.00  58* 1.00  84* 1.00 

7* 1.00  33* 1.00  59* 1.00  85* 1.00 

8* 1.00  34* 1.00  60 1.00  86* 1.00 

9* 1.00  35* 0.67  61* 1.00  87* 1.00 

10* 1.00  36* 1.00  62* 1.00  88* 1.00 

11* 1.00  37* 0.67  63 1.00  89* 1.00 

12* 1.00  38* 1.00  64* 0.67  90* 1.00 

13* 0.67  39* 1.00  65* 1.00  91* 1.00 

14* 1.00  40* 1.00  66* 1.00  92* 1.00 

15* 1.00  41* 1.00  67* 1.00  93* 1.00 

16 1.00  42* 1.00  68* 1.00  94* 1.00 

17* 1.00  43* 1.00  69* 1.00  95* 0.67 

18* 1.00  44 1.00  70* 1.00  96* 1.00 

19* 1.00  45* 1.00  71* 1.00  97* 1.00 

20* 1.00  46* 1.00  72* 1.00  98* 1.00 

21* 0.67  47* 1.00  73* 1.00  99* 1.00 
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22* 1.00  48* 1.00  74* 1.00  100* 1.00 

23* 1.00  49* 1.00  75* 1.00  101* 1.00 

24 1.00  50* 1.00  76* 1.00  102* 1.00 

25* 1.00  51* 1.00  77* 0.67  103* 1.00 

26* 1.00  52* 1.00  78* 1.00  104* 1.00 

 

หมายเหตุ: ข้อท่ีมีเคร่ืองหมาย “ * ” คือข้อท่ีถูกคัดเลือกไว้ใช้เป็นเคร่ืองมอืประเมิน 

 

 จากน้ันนําข้อคําถามไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตวัอย่าง

จํานวน 100 คน แล้วนําผลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ผูว้จิัยดําเนินการ

คัดเลือกข้อคําถามท่ีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมนิฉบับปรับปรุง

แล้ว จํานวน 96 ข้อ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ 
 

รูปแบบ จํานวนข้อ ดัชนีอํานาจจําแนก 

D 24 0.22-0.57 

I 24 0.21-0.58 

S 24 0.24-0.55 

C 24 0.25-0.55 

เคร่ืองมือประเมินท้ังฉบับ 96 0.21-0.58 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า คุณภาพของเคร่ืองมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

มีดัชนีอํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.21-0.58 เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า รูปแบบ D มี

ดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22-0.57 รูปแบบ I มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.21-0.58 รูปแบบ S มีดัชนี

อํานาจจําแนกระหว่าง 0.24-0.55 รูปแบบ C มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.25-0.55 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ

มรีายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก. 
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 นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกจาํนวน 96 ข้อไปทําการทดสอบกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน แล้วนําผลมาหาค่าความเชือ่มั่นด้วยวิธกีารหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach coefficient: )  แสดงรายละเอยีดของแตล่ะองค์ประกอบและ

ภาพรวมดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ค่าความเชื่อมั่น 

D 0.757 

I 0.802 

S 0.774 

C 0.842 

เคร่ืองมือประเมินท้ังฉบับ 0.912 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าเคร่ืองมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคล (96 ข้อ) มีค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ

ประเมินความสนใจท้ังฉบบัเท่ากับ 0.912 และพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า รูปแบบ D มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.757 รูปแบบ I มค่ีาความเชือ่มัน่ 0.802 รูปแบบ S มีค่าความเชือ่มั่น 0.774 รูปแบบ C มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.842  

 นอกจากน้ันผูว้ิจัยได้นําผลท่ีได้จากการทดสอบดังกล่าวมาตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถามท้ัง  

96 ข้อ ได้ค่า KMO = .819 ซ่ึงมากกว่า 0.5 แสดงถงึความเหมาะสมของกลุม่ตวัอย่าง (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 

2559, น. 159) และพบว่าแต่ละข้อในองค์ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01     

ดังแสดงในตารางท่ี 8-11 แสดงว่าข้อคําถามแต่ละข้อมคีวามสัมพันธกั์นและเหมาะสมท่ีจะนําใปวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป  
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน – รูปแบบ D 

ข้อ

ท่ี 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 1                       

02 .072* 1                     

03 .104** .164** 1                   

04 .349** .074* .147** 1                 

05 .176** .059* .172** .147** 1               

06 .626** .065* .081** .480** .173** 1             

07 .073* .302** .326** .135** .101** .056 1           

08 .312** .051 .151** .275** .128** .362** .216** 1         

09 .117** .086** .059* .119** .073* .050 .058* .058* 1       

10 .113** .186** .058* .100** .074* .091** .127** .074* .149** 1     

11 .338** .065* .144** .307** .226** .415** .117** .481** .059* .087** 1   

12 .084** .119** .128** .132** .119** .074** .082** .125** .260** .290** .105** 1 

13 .057* .095** .097** .118** .134** .047 .169** .064* .181** .111** .138** .086** 

14 .087** .105** .115** .146** .079** .083** .102** .188** .131** .116** .143** .168** 

15 .110** .091** .158** .120** .058* .102** .165** .132** .073* .059* .097** .104** 

16 .147** .115** .074* .107** .102** .167** .120** .253** .191** .421** .322** .371** 

17 .101** .102** .112** .086** .104** .105** .155** .061* .102** .054 .094** .077** 

18 .123** .110** .119** .139** .164** .161** .131** .058* .213** .159** .072* .091** 

19 .072* .058* .100** .118** .092** .084** .082** .051 .122** .387** .110** .119** 

20 .069* .116** .094** .077** .081** .082** .077** .101** .134** .215** .207** .070* 

21 .074* .072* .128** .099** .070* .068* .132** .051 .119** .107** .180** .101** 

22 .062* .058* .125** .123** .063* .096** .139** .138** .060* .120** .069* .054 

23 .125** .105** .087** .073* .094** .063* .113** .093** .065* .105** .063* .067* 

24 .145** .085** .093** .100** .058* .116** .132** .041 .069* .150** .122** .060* 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน – รูปแบบ D (ต่อ) 
 

ข้อ

ท่ี 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

01                         

02                         

03                         

04                         

05                         

06                         

07                         

08                         

09                         

10                         

11                         

12                         

13 1                       

14 .086** 1                     

15 .097** .226** 1                   

16 .061* .162** .140** 1                 

17 .109** .086** .337** .052 1               

18 .094** .150** .232** .074* .607** 1             

19 .067* .109** .294** .104** .348** .541** 1           

20 .100** .086** .240** .071* .300** .282** .612** 1         

21 .080** .240** .558** .082** .354** .353** .339** .588** 1       

22 .067* .234** .582** .136** .354** .259** .334** .287** .620** 1     

23 .082** .200** .292** .091** .301** .351** .294** .318** .399** .589** 1   

24 .052 .110** .356** .097** .630** .302** .353** .336** .412** .379** .613** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน – รูปแบบ I 

ข้อ

ท่ี 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

25 1                       

26 .213** 1                     

27 .396** .240** 1                   

28 .295** .369** .313** 1                 

29 .203** .327** .211** .676** 1               

30 .145** .466** .181** .289** .290** 1             

31 .339** .292** .327** .402** .373** .270** 1           

32 .169** .515** .238** .421** .422** .435** .288** 1         

33 .072* .086** .065* .162** .113** .091** .085** .082** 1       

34 .141** .139** .109** .098** .111** .125** .111** .080** .083** 1     

35 .077** .115** .064* .176** .161** .061* .082** .105** .421** .118** 1   

36 .101** .085** .091** .052 .115** .050 .071* .065* .072* .107** .151** 1 

37 .108** .077** .073* .078** .076** .070* .110** .091** .200** .090** .242** .109** 

38 .077** .059* .058* .163** .132** .070* .120** .074* .309** .125** .387** .110** 

39 .087** .099** .113** .196** .173** .056 .143** .095** .245** .097** .377** .081** 

40 .091** .061* .119** .039 .094** .129** .074* .101** .263** .363** .261** .138** 

41 .110** .100** .065* .063* .068* .059* .102** .098** .168** .060* .133** .059* 

42 .072* .090** .074* .087** .112** .075** .117** .077** .203** .076** .172** .067* 

43 .075** .092** .091** .203** .110** .081** .096** .091** .192** .109** .191** .053 

44 .096** .148** .057 .174** .097** .101** .082** .074* .200** .110** .129** .082** 

45 .110** .165** .122** .226** .168** .104** .133** .143** .182** .116** .112** .096** 

46 .094** .150** .132** .162** .124** .066* .123** .142** .139** .057* .101** .151** 

47 .121** .123** .076** .092** .097** .093** .114** .123** .183** .098** .153** .121** 

48 .068* .119** .070* .129** .132** .119** .130** .136** .180** .117** .175** .110** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน – รูปแบบ I (ตอ่) 

ข้อ

ท่ี 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

25                         

26                         

27                         

28                         

29                         

30                         

31                         

32                         

33                         

34                         

35                         

36                         

37 1                       

38 .215** 1                     

39 .128** .509** 1                   

40 .207** .263** .137** 1                 

41 .132** .122** .184** .115** 1               

42 .071* .166** .212** .085** .604** 1             

43 .076** .181** .215** .102** .253** .558** 1           

44 .081** .139** .188** .107** .269** .225** .613** 1         

45 .058* .201** .186** .124** .276** .240** .196** .465** 1       

46 .129** .134** .164** .074* .384** .280** .193** .211** .668** 1     

47 .077** .116** .181** .115** .408** .275** .211** .258** .266** .647** 1   

48 .154** .159** .213** .163** .600** .251** .243** .243** .282** .400** .708** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 10 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ S 

ข้อ

ท่ี 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

49 1                       

50 .142** 1                     

51 .181** .132** 1                   

52 .112** .196** .072* 1                 

53 .170** .146** .150** .085** 1               

54 .149** .187** .109** .130** .091** 1             

55 .299** .298** .087** .141** .160** .130** 1           

56 .235** .221** .115** .199** .095** .244** .306** 1         

57 .083** .204** .045 .140** .092** .071* .133** .100** 1       

58 .170** .072* .104** .061* .074* .109** .062* .137** .148** 1     

59 .106** .192** .130** .187** .074* .144** .132** .097** .285** .349** 1   

60 .071* .075** .083** .127** .106** .086** .071* .092** .114** .215** .167** 1 

61 .089** .081** .074* .140** .097** .121** .115** .155** .401** .509** .567** .243** 

62 .099** .141** .094** .160** .125** .066* .159** .139** .404** .252** .391** .232** 

63 .061* .165** .077** .151** .170** .074* .168** .173** .390** .379** .349** .129** 

64 .103** .051 .061* .121** .119** .208** .107** .095** .374** .281** .393** .085** 

65 .085** .052 .098** .077** .052 .111** .102** .060* .103** .109** .071* .091** 

66 .071* .076** .053 .084** .193** .065* .099** .139** .082** .143** .176** .091** 

67 .092** .110** .057* .070* .110** .087** .105** .109** .060* .196** .140** .101** 

68 .068* .083** .179** .110** .078** .082** .119** .092** .100** .145** .052 .077** 

69 .081** .075** .190** .094** .096** .155** .098** .090** .068* .112** .072* .153** 

70 .087** .155** .097** .117** .091** .074* .136** .099** .116** .089** .101** .050 

71 .116** .092** .102** .122** .053 .100** .101** .067* .085** .208** .124** .071* 

72 .096** .064* .057* .107** .074* .103** .062* .063* .109** .216** .073* .084** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



68 
 

ตารางท่ี 10 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ S (ต่อ) 

ข้อ

ท่ี 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

49                         

50                         

51                         

52                         

53                         

54                         

55                         

56                         

57                         

58                         

59                         

60                         

61 1                       

62 .557** 1                     

63 .547** .491** 1                   

64 .506** .366** .368** 1                 

65 .067* .074* .153** .077** 1               

66 .163** .110** .112** .053 .514** 1             

67 .160** .092** .138** .091** .270** .658** 1           

68 .073* .118** .108** .075** .306** .198** .540** 1         

69 .104** .147** .134** .081** .157** .121** .170** .590** 1       

70 .113** .169** .161** .142** .071* .140** .154** .107** .461** 1     

71 .132** .123** .176** .071* .301** .429** .399** .205** .153** .484** 1   

72 .105** .094** .113** .081** .710** .396** .431** .342** .179** .074* .604** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน – รูปแบบ C 

ข้อ

ท่ี 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

73 1                       

74 .263** 1                     

75 .356** .422** 1                   

76 .213** .634** .345** 1                 

77 .252** .155** .419** .204** 1               

78 .109** .069* .199** .092** .275** 1             

79 .240** .709** .329** .671** .142** .082** 1           

80 .481** .348** .278** .311** .219** .116** .351** 1         

81 .052 .071* .122** .111** .160** .146** .082** .094** 1       

82 .089** .092** .114** .087** .240** .098** .147** .078** .060* 1     

83 .144** .155** .168** .119** .273** .385** .097** .136** .152** .228** 1   

84 .144** .068* .132** .109** .125** .102** .101** .084** .291** .078** .057* 1 

85 .149** .111** .156** .083** .241** .209** .061* .072* .102** .257** .266** .079** 

86 .132** .071* .136** .084** .165** .155** .087** .125** .392** .125** .232** .192** 

87 .052 .064* .168** .064* .210** .138** .132** .102** .257** .162** .207** .192** 

88 .175** .125** .147** .107** .239** .232** .106** .148** .100** .240** .279** .071* 

89 .270** .124** .181** .078** .116** .060* .053 .310** .092** .068* .132** .056 

90 .217** .115** .115** .064* .171** .124** .086** .223** .064* .052 .119** .059* 

91 .170** .090** .127** .068* .064* .083** .061* .172** .101** .065* .111** .089** 

92 .162** .085** .115** .075** .052 .057* .164** .176** .105** .114** .087** .073* 

93 .273** .157** .218** .096** .164** .096** .090** .286** .124** .100** .270** .098** 

94 .293** .132** .244** .099** .191** .122** .086** .274** .153** .111** .062* .099** 

95 .322** .154** .223** .101** .152** .103** .114** .448** .146** .063* .060* .100** 

96 .341** .184** .250** .127** .185** .120** .130** .510** .158** .087** .065* .054 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน – รูปแบบ C (ตอ่) 

ข้อ

ท่ี 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

73                         

74                         

75                         

76                         

77                         

78                         

79                         

80                         

81                         

82                         

83                         

84                         

85 1                       

86 .153** 1                     

87 .164** .314** 1                   

88 .348** .155** .144** 1                 

89 .082** .097** .086** .102** 1               

90 .090** .066* .084** .071* .702** 1             

91 .184** .105** .101** .101** .365** .639** 1           

92 .056 .068* .059* .071* .462** .527** .797** 1         

93 .149** .133** .093** .123** .567** .559** .504** .687** 1       

94 .164** .183** .147** .135** .513** .439** .386** .506** .827** 1     

95 .129** .163** .115** .171** .536** .477** .367** .460** .623** .729** 1   

96 .105** .119** .101** .171** .680** .372** .295** .358** .548** .502** .754** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ผู้วจิัยนําเคร่ืองมอืประเมินฉบับน้ีไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 960 คน นําผลท่ีได้ไปทําการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรง  

เชิงโครงสร้าง ของเครือ่งมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 4 รูปแบบ ดังแสดงในภาพท่ี 9 ได้ค่าดัชนีต่างๆ ของ

เคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบคุคลดังน้ี 

 1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square:  2) เท่ากับ 471.54 (p = 0.080) ท่ีองศาอิสระ 312  

 2.  ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (  2/df Ratio) มค่ีาเท่ากับ 1.511 

 3.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.97  

 4.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่า

เท่ากับ 0.94 

 5.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  

 6.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ .028 

 7.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ .023 
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Chi-Square=471.54, df=312, P-value=0.080, RMSEA=0.023 

ภาพท่ี 9  โมเดลของเคร่ืองมอืประเมินลกัษณะส่วนบุคคล 
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 จากผลท่ีได้นํามาเทียบคุณภาพกับตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของ Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger and Müller (2003) (ตารางท่ี 4) พบว่าค่าดัชนีดังกล่าวมีค่าอยู่ในช่วงท่ีแสดงถึงความสอดคลอ้ง

ท่ีเป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพของเครื่องมอืประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคุณภาพกับค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

ดัชนีความสอดคล้อง ค่าท่ีแสดงความสอดคลอ้ง ค่าดัชนีต่างๆของเครื่องมือ 

 2 .05 < p ≤ 1.00  0.080 

 2/ df 0 <  2/ df ≤ 2 1.511 

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.97 

AGFI .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.94 

CFI .97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.99 

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ .05 0.028 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .05  0.023 
 

 จากผลของค่าดัชนีต่างๆ ข้างต้นแสดงว่าเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคลท่ีมี 4 รูปแบบ จํานวน 

ข้อคําถาม 96 ข้อ มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ท้ังของ 4 รูปแบบและโดยรวมตามแนวทฤษฎี DISC 

 

   ส่วนท่ี 2 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถ  

 ผู้วจิัยได้ศึกษาและพัฒนาขอ้คําถามสําหรับประเมินความถนัดและความสามารถสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์จํานวน 80 ข้อ แลว้นําข้อคําถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-

1.00 มีค่าความตรงใช้ได้ แต่ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่ํากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 

2552) ผูว้ิจัยได้ปรับปรุงข้อความตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา และเลอืกข้อคําถามท่ีมค่ีา IOC เท่ากับ 1.00 สําหรับ

ใช้เป็นเคร่ืองมอืประเมินจํานวน 64 ข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือประเมินความสามารถ 

ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC 

1* 1.00  21* 1.00  41* 1.00  61* 1.00 

2* 1.00  22* 1.00  42* 1.00  62 0.67 
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3* 1.00  23 0.67  43* 1.00  63* 1.00 

4* 1.00  24 0.67  44* 1.00  64* 1.00 

5* 1.00  25* 1.00  45* 1.00  65 0.67 

6 0.67  26* 1.00  46 0.67  66* 1.00 

7* 1.00  27* 1.00  47* 1.00  67* 1.00 

8 0.67  28 0.67  48* 1.00  68* 1.00 

9* 1.00  29* 1.00  49* 1.00  69* 1.00 

10* 1.00  30* 1.00  50* 1.00  70* 1.00 

11* 1.00  31* 1.00  51* 1.00  71* 1.00 

12* 1.00  32* 1.00  52* 1.00  72* 1.00 

13* 1.00  33* 1.00  53* 1.00  73* 1.00 

14 0.67  34 0.67  54 0.67  74 0.67 

15* 1.00  35* 1.00  55* 1.00  75* 1.00 

16* 1.00  36* 1.00  56* 1.00  76* 1.00 

17* 1.00  37 0.67  57 0.67  77* 1.00 

18* 1.00  38 0.67  58* 1.00  78 0.67 

19* 1.00  39* 1.00  59* 1.00  79* 1.00 

20 0.67  40* 1.00  60* 1.00  80* 1.00 

 

หมายเหตุ: ข้อท่ีมีเคร่ืองหมาย “ * ” คือข้อท่ีถูกคัดเลือกไว้ใช้เป็นเคร่ืองมอืประเมิน 

 

 นําข้อคําถามไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

100 คน แลว้นําผลมาวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  ผู้วจิัยดําเนินการคัดเลือก    

ข้อคําถามท่ีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมินฉบับปรับปรุงแลว้ 

จํานวน 48 ข้อ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 ผลการวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของเคร่ืองมือประเมินความสามารถ 
 

องค์ประกอบ จํานวนข้อ ดัชนีอํานาจจําแนก 

ภาษา 6 0.22-0.53 

ตรรกะและคณิตศาสตร์ 6 0.24-0.50 

มิต ิ 6 0.24-0.45 

ร่างกายและการเคลื่อนไหว 6 0.25-0.46 

ดนตรี 6 0.27-0.50 

มนุษยสัมพันธ ์ 6 0.21-0.43 

การเข้าใจตนเอง 6 0.23-0.51 

ธรรมชาต ิ 6 0.32-0.43 

เคร่ืองมือประเมินท้ังฉบับ 48 0.21-0.53 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า คุณภาพของเคร่ืองมอืประเมนิพหุปัญญาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีดัชนี

อํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.21 - 0.53 เมือ่พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้าน

ภาษา มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22-0.53 องค์ประกอบด้านตรรกะและ คณิตศาสตร์มีดัชนีอํานาจจําแนก

ระหว่าง 0.24-0.50 องค์ประกอบด้านมีติ มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.24-0.45 องค์ประกอบด้านร่างกาย

และการเคลื่อนไหว มีดัชนีอาํนาจจําแนกระหว่าง 0.25-0.46 องค์ประกอบด้านดนตรีมีดัชนีอํานาจจําแนก

ระหว่าง 0.27-0.50 องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพันธ์ มดัีชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.21-0.43 องค์ประกอบ 

ด้านการเข้าใจตนเอง มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.23-0.51 องค์ประกอบด้านธรรมชาติ มีดัชนีอํานาจจําแนก 

ระหว่าง 0.32-0.43 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข. 

 นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกจาํนวน 48 ข้อไปทําการทดสอบกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน แล้วนําผลมาหาค่าความเชือ่มั่นด้วยวิธกีารหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach coefficient: )  แสดงรายละเอยีดของแตล่ะองค์ประกอบและ

ภาพรวมดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ความเชือ่มั่นของเคร่ืองมือประเมินความสามารถสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ค่าความเชื่อมั่น 

ภาษา 0.634 

ตรรกะและคณิตศาสตร์ 0.781 

มิต ิ 0.644 

ร่างกายและการเคลื่อนไหว 0.665 

ดนตรี 0.796 

มนุษยสัมพันธ ์ 0.637 

การเข้าใจตนเอง 0.650 

ธรรมชาต ิ 0.784 

เคร่ืองมือประเมินท้ังฉบับ 0.844 

 

 จากตารางท่ี 15 พบว่าเคร่ืองมือประเมินพหุปัญญา (48 ข้อ) มีค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมอืประเมิน

พหุปัญญาท้ังฉบับเท่ากับ 0.844 และพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านภาษา มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.634 องค์ประกอบด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ มีค่า ความเชือ่มั่น 0.781 องค์ประกอบด้านมิติ มค่ีา

ความเชือ่มั่น 0.644 องค์ประกอบด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว มค่ีาความเชือ่มัน่ 0.665 องค์ประกอบด้าน

ดนตรี มีค่าความเชื่อมั่น 0.796 องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพ้นธ์ มีค่าความเชือ่มั่น 0.637 องค์ประกอบด้าน  

การเข้าใจตนเองมีค่า ความเช่ือมั่น 0.650 องค์ประกอบด้านธรรมชาติ มีค่าความเชื่อมั่น 0.784  

 นอกจากน้ันผูว้ิจัยได้นําผลท่ีได้จากการทดสอบดังกล่าวมาตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถามท้ัง  

48 ข้อ ได้ค่า KMO = .834 ซ่ึงมากกว่า 0.5 แสดงถงึความเหมาะสมของกลุม่ตวัอย่าง (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 

2559, น. 159) และพบว่าแต่ละข้อในองค์ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01     

ดังแสดงในตารางท่ี 16-23 แสดงว่าข้อคําถามแตล่ะข้อมีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมท่ีจะนําใปวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป 
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ตารางท่ี 16 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านภาษา 
 

ข้อท่ี 01 02 03 04 05 06 

01 1      

02 .146** 1     

03 .124** .200** 1    

04 .150** .185** .131** 1   

05 .307** .305** .145** .130** 1  

06 .258** .224** .208** .244** .313** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 17 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
 

ข้อท่ี 07 08 09 10 11 12 

07 1      

08 .261** 1     

09 .359** .424** 1    

10 .214** .635** .349** 1   

11 .242** .708** .332** .668** 1 

12 .483** .346** .288** .315** .354** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 18 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านมิต ิ
 

ข้อท่ี 13 14 15 16 17 18 

13 1      

14 .101** 1     

15 .350** .149** 1    

16 .175** .177** .156** 1   
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17 .129** .329** .135** .104** 1 
 

18 .317** .151** .279** .134** .217** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 19 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
 

ข้อท่ี 19 20 21 22 23 24 

19 1      

20 .148** 1     

21 .059* .129** 1    

22 .266** .291** .107** 1   

23 .141** .119** .136** .171** 1 

24 .193** .425** .322** .378** .162** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 20 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านดนตรี 
 

ข้อท่ี 25 26 27 28 29 30 

25 1      

26 .395** 1     

27 .293** .307** 1    

28 .203** .204** .678** 1   

29 .339** .322** .401** .373** 1 

30 .169** .235** .421** .423** .287** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 21 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านมนุษยสัมพันธ ์
 

ข้อท่ี 31 32 33 34 35 36 

31 1      

32 .134** 1     

33 .422** .118** 1    

34 .201** .092** .239** 1   

35 .305** .130** .384** .216** 1 

36 .257** .369** .256** .207** .270** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 22 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านการเข้าใจตนเอง 
 

ข้อท่ี 37 38 39 40 41  42 

37 1       

38 .166** 1      

39 .159** .232** 1     

40 .105** .261** .266** 1    

41 .392** .127** .233** .152** 1  

42 .260** .163** .212** .157** .313**  1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 23 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – ด้านธรรมชาต ิ
 

ข้อท่ี 43 44 45 46 47 48 

43 1      

44 .292** 1     

45 .405** .573** 1    

46 .409** .396** .560** 1   
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47 .396** .355** .551** .497** 1 
 

48 .383** .400** .511** .375** .377** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ผู้วจิัยนําเคร่ืองมอืประเมินฉบับน้ีไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 480 คน นําผลท่ีได้ไปทําการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรง  

เชิงโครงสร้าง ของเครือ่งมอืประเมินพหุปัญญา 8 องค์ประกอบ ดังแสดงในภาพท่ี 10 ได้ค่าดัชนีต่างๆ ของ

เคร่ืองมือประเมินพหุปัญญาดังน้ี 

 1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square:  2) เท่ากับ 950.48 (p = 0.297) ท่ีองศาอิสระ 928  

 2.  ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (  2/df Ratio) มค่ีาเท่ากับ 1.024 

 3.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  

 4.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่า

เท่ากับ 0.95 

 5.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00  

 6.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ .035 

 7.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ .0045 
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Chi-Square=950.48, df=928, P-value=0.29701, RMSEA=0.0045 

ภาพท่ี 10  โมเดลของเคร่ืองมือประเมินพหุปัญญา 

 

 จากผลท่ีได้นํามาเทียบคุณภาพกับตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของ Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger and Müller (2003) (ตารางท่ี 4) พบว่าค่าดัชนีดังกล่าวมีค่าอยู่ในช่วงท่ีแสดงถึงความสอดคลอ้ง

ท่ีเป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพของเคร่ืองมอืประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24  เปรียบเทียบคุณภาพกับค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

ดัชนีความสอดคล้อง ค่าท่ีแสดงความสอดคลอ้ง ค่าดัชนีต่างๆของเครื่องมือ 

 2 .05 < p ≤ 1.00  0.297 

 2/ df 0 <  2/ df ≤ 2 1.024 

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.98 

AGFI .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.95 

CFI .97 ≤ CFI ≤ 1.00 1.00 

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ .05 0.035 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .05  0.0045 
 

 จากผลของค่าดัชนีต่างๆ ข้างต้นแสดงว่าเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญาท่ีมี 8 องค์ประกอบ จํานวน   

ข้อคําถาม 48 ข้อ มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ท้ังของ 8 องค์ประกอบและโดยรวมของพหุปัญญา

ตามทฤษฎีของการ์ดเนอร์ 

 

   ส่วนท่ี 3 – ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการพัฒนาเครือ่งมือประเมินความสนใจ 

 ผู้วจิัยได้ศึกษาและพัฒนาขอ้คําถามสําหรับประเมินความสนใจสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โดยยึด

แนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ จํานวน 66 ข้อ แลว้นําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่า   

ความตรงใช้ได้ แต่ข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่ํากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไมไ่ด้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552) 

ผู้วจิัย  ได้ปรับปรุงข้อความตามผู้ทรงคุณวฒุิแนะนํา และเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 สําหรับใช ้

เป็นเคร่ืองมอืประเมินจํานวน 60 ข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 25 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือประเมินความสนใจ 
 

ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC  ข้อท่ี IOC 

1* 1.00  21* 1.00  41* 1.00  61* 1.00 

2* 1.00  22* 1.00  42* 1.00  62* 1.00 

3* 1.00  23* 1.00  43* 1.00  63 0.67 

4* 1.00  24* 1.00  44 0.67  64* 1.00 
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5* 1.00  25* 1.00  45* 1.00  65* 1.00 

6* 1.00  26 0.67  46* 1.00  66* 1.00 

7* 1.00  27* 1.00  47* 1.00    

8* 1.00  28* 1.00  48* 1.00    

9* 1.00  29* 1.00  49* 1.00    

10* 1.00  30* 1.00  50* 1.00    

11* 1.00  31* 1.00  51* 1.00    

12* 1.00  32 0.67  52* 1.00    

13* 1.00  33* 1.00  53* 1.00    

14* 1.00  34* 1.00  54* 1.00    

15* 1.00  35* 1.00  55* 1.00    

16 0.67  36* 1.00  56* 1.00    

17* 1.00  37* 1.00  57* 1.00    

18* 1.00  38* 1.00  58* 1.00    

19* 1.00  39* 1.00  59* 1.00    

20* 1.00  40* 1.00  60 0.67    

 

หมายเหตุ: ข้อท่ีมีเคร่ืองหมาย “ * ” คือข้อท่ีถูกคัดเลือกไว้ใช้เป็นเคร่ืองมอืประเมิน 

 

 จากน้ันนําข้อคําถามไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตวัอย่าง

จํานวน 100 คน แล้วนําผลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ด้วยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  ผูว้ิจัยดําเนินการ

คัดเลือกข้อคําถามท่ีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต ่0.20 ข้ึนไป ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมนิฉบับปรับปรุง

แล้ว จํานวน 60 ข้อ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 26 

 

ตารางท่ี 26 ผลการวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของเคร่ืองมือประเมินความสนใจ 
 

องค์ประกอบ จํานวนข้อ ดัชนีอํานาจจําแนก 

Realistic 10 0.22-0.45 
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Investigative 10 0.20-0.51 

Artistic 10 0.22-0.34 

Social 10 0.24-0.51 

Enterprising 10 0.22-0.44 

Conventional 10 0.25-0.50 

เคร่ืองมือประเมินท้ังฉบับ 60 0.20-0.51 

 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า คุณภาพของเคร่ืองมอืประเมนิความสนใจสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     

มีดัชนีอํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.20 - 0.51 เมือ่พจิารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า รูปแบบ 

Realistic มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22-0.45 รูปแบบ Investigative มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง   

0.20-0.51 รูปแบบ Artistic มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22-0.34 รูปแบบ Social มีดัชนีอํานาจจําแนก

ระหว่าง 0.24-0.51 รูปแบบ Enterprising มดัีชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22-0.44 รูปแบบ Conventional   

มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.25-0.50 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค. 

 นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกจาํนวน 60 ข้อไปทําการทดสอบกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน แล้วนําผลมาหาค่าความเชือ่มั่นด้วยวิธกีารหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach coefficient: )  แสดงรายละเอยีดของแตล่ะองค์ประกอบและ

ภาพรวมดังตารางท่ี 27 

 

ตารางท่ี 27 ความเชือ่มั่นของเคร่ืองมือประเมินความสนใจสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ค่าความเชื่อมั่น 

Realistic 0.618 

Investigative 0.634 

Artistic 0.724 

Social 0.719 

Enterprising 0.662 

Conventional 0.680 

เคร่ืองมือประเมินท้ังฉบับ 0.827 
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 จากตารางท่ี 27 พบว่าเคร่ืองมือประเมินความสนใจ (60 ข้อ) มีค่าความเชือ่มั่นของเคร่ืองมือ  

ประเมินความสนใจท้ังฉบบัเท่ากับ 0.827 และพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า รูปแบบ Realistic มีค่า

ความเชือ่มั่น 0.618 รูปแบบ Investigative มีค่าความเชื่อมั่น 0.634 รูปแบบ Artistic มีค่าความเชือ่มั่น 0.724 

รูปแบบ Social มีค่าความเชื่อมั่น 0.719 รูปแบบ Enterprising มีค่าความเชือ่มั่น 0.662  

รูปแบบ Conventional มีค่าความเชือ่มั่น 0.680  

 นอกจากน้ันผูว้ิจัยได้นําผลท่ีได้จากการทดสอบดังกล่าวมาตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถามท้ัง  

60 ข้อ ได้ค่า KMO = .808 ซ่ึงมากกว่า 0.5 แสดงถงึความเหมาะสมของกลุม่ตวัอย่าง (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 

2559, น. 159) และพบว่าแต่ละข้อในองค์ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01     

ดังแสดงในตารางท่ี 28-33 แสดงว่าข้อคําถามแตล่ะข้อมีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมท่ีจะนําใปวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันตอ่ไป 

 

ตารางท่ี 28 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ Realistic 

ข้อท่ี 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 1                   

02 .146** 1                 

03 .180** .131** 1               

04 .124** .200** .073* 1             

05 .173** .140** .153** .084** 1           

06 .150** .185** .111** .131** .092** 1         

07 .307** .305** .086** .145** .156** .130** 1       

08 .258** .224** .118** .208** .099** .244** .313** 1     

09 .063* .117** .114** .106** .089** .122** .177** .142** 1   

10 .153** .088** .131** 0.046 .173** .092** .085** .079** .066* 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 29 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ Investigative 

ข้อท่ี 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11 1                   

12 .261** 1                 

13 .359** .424** 1               

14 .214** .635** .349** 1             

15 .261** .160** .428** .211** 1           

16 .116** .073* .206** .100** .284** 1         

17 .242** .708** .332** .668** .147** .087** 1       

18 .483** .346** .288** .315** .234** .132** .354** 1     

19 .157** .248** .173** .123** .280** .388** .096** .143** 1   

20 .136** .169** .121** .144** .135** .147** .104** .088** .063* 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ Artistic 

ข้อท่ี 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

21 1                   

22 .079** 1                 

23 .101** .166** 1               

24 .350** .065* .149** 1             

25 .175** .155** .177** .156** 1           

26 .627** .144** .077** .483** .179** 1         

27 .229** .301** .329** .135** .104** .058* 1       

28 .317** .144** .151** .279** .134** .367** .217** 1     

29 .135** .089** .092** .062* .140** .101** .092** .103** 1   

30 .311** .148** .114** .115** .227** .226** .128** .091** .152** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ Social 

ข้อท่ี 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

31 1                   

32 .148** 1                 

33 .059* .129** 1               

34 .266** .291** .107** 1             

35 .177** .112** .137** .082** 1           

36 .141** .119** .136** .171** .081** 1         

37 .139** .126** .241** .122** .219** .227** 1       

38 .193** .425** .322** .378** .166** .162** .135** 1     

39 .227** .241** .075** .071* .093** .138** .288** .322** 1   

40 .151** .104** .166** .314** .132** .127** .176** .134** .141** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ตารางท่ี 32 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ Enterprising 

ข้อท่ี 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

41 1                   

42 .213** 1                 

43 .395** .234** 1               

44 .293** .372** .307** 1             

45 .203** .329** .204** .678** 1           

46 .146** .464** .181** .293** .295** 1         

47 .339** .291** .322** .401** .373** .270** 1       

48 .169** .517** .235** .421** .423** .438** .287** 1     

49 .347** .188** .179** .233** .057* .128** .113** .093** 1   

50 .336** .445** .222** .115** .119** .188** .232** .062* .151** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 33 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน – รูปแบบ Conventional 

ข้อท่ี 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

51 1                   

52 .234** 1                 

53 .422** .118** 1               

54 .234** .110** .217** 1             

55 .201** .092** .239** .218** 1           

56 .305** .130** .384** .111** .216** 1         

57 .248** .136** .383** .234** .127** .511** 1       

58 .257** .369** .256** .142** .207** .270** .141** 1     

59 .082** .219** .242** .119** .307** .117** .134** .231** 1   

60 .259** .142** .275** .091** .115** .080** .063* .060* .172** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ผู้วจิัยนําเคร่ืองมอืประเมินฉบับน้ีไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 600 คน นําผลท่ีได้ไปทําการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรง  
เชิงโครงสร้าง ของเครือ่งมอืประเมินความสนใจ 6 รูปแบบ ดังแสดงในภาพท่ี 11 ได้ค่าดัชนีต่างๆ ของเครื่องมือ
ประเมินพหุปญัญาดังน้ี 

 1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square:  2) เท่ากับ 280.92 (p = 0.092) ท่ีองศาอิสระ 191  
 2.  ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (  2/df Ratio) มค่ีาเท่ากับ 1.470 
 3.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  
 4.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)     

มีค่าเท่ากับ 0.94 
 5.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  
 6.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ .060 
 7.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ .0031 
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Chi-Square=280.92, df=191, P-value=0.0924, RMSEA=0.031 

ภาพท่ี 11  โมเดลของเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ 
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จากผลท่ีได้นํามาเทียบคุณภาพกับตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของ Schermelleh-Engel, Moosbrugger and 

Müller (2003) (ตารางท่ี 4) พบว่าค่าดัชนีดังกล่าวมค่ีาอยู่ในช่วงท่ีแสดงถึงความสอดคลอ้งท่ีเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ

ของเครือ่งมือประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 34 

 

ตารางท่ี 34  เปรียบเทียบคุณภาพกับค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

ดัชนีความสอดคล้อง ค่าท่ีแสดงความสอดคลอ้ง ค่าดัชนีต่างๆของเครื่องมือ 

 2 .05 < p ≤ 1.00  0.0924 

 2/ df 0 <  2/ df ≤ 2 1.470 

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.98 

AGFI .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.94 

CFI .97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.99 

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ .05 0.060 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .05  0.031 
 

 จากผลของค่าดัชนีต่างๆ ข้างต้นแสดงว่าเคร่ืองมอืประเมินความสนใจท่ีมี 6 รูปแบบ จํานวนข้อคําถาม 

60 ข้อ มีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชงิประจักษ์ท้ังของ 6 รูปแบบและโดยรวมตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของ

การ์ดเนอร์ 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวจัิย และ ขอ้เสนอแนะ 

   ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมิน 3 ส่วนคือ ลักษณะส่วนบุคคล 

ความสามารถ ความสนใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือ

ประเมินดังกลา่ว ผู้วจิัยจงึแยกสรุปผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี 

   ส่วนท่ี 1 - สรุปผลการวิจัยเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 

   ส่วนท่ี 2 - สรุปผลการวิจยัเคร่ืองมอืประเมินความสามารถ   

   ส่วนท่ี 3 - สรุปผลการวิจยัเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ 

   ส่วนท่ี 4 - ข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนท่ี 1 สรปุผลการวิจัยเครือ่งมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

 เพื่อพฒันาเคร่ืองมอืประเมนิลักษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และตรวจสอบความ

ตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมิน 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วจิัยได้พัฒนาข้อคําถามสําหรับประเมินลกัษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามแนว

ทฤษฎี DISC จํานวน 104 ข้อ แลว้นําข้อคําถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง   

เชิงเน้ือหา ปรับปรุงและคัดเลือกได้ข้อคําถามท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จํานวน 96 ข้อ ข้อคําถามไปทําการทดสอบ

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 100 คน เพือ่วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก

รายข้อ คัดเลอืกได้ข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์จํานวน 96 ข้อ (ภาคผนวก ฆ.) นําไปทําการ

ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน หาค่าความเชือ่มั่น    

ด้วยวธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถาม ดูความเหมาะสม

สําหรับการนําใปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบดังกล่าวไปทดสอบ 

กับกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1 - ม.6) จํานวน 960 คน นําผลท่ีได้ไปทําการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผู้วจิัยได้ศึกษาและพัฒนาขอ้คําถามสําหรับประเมินลักษณะส่วนบุคคลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

โดยยึดแนวทฤษฎี DISC จาํนวน 96 ข้อ แล้วนําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ     
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ความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) ปรับปรุงข้อความตามผู้ทรงคุณวฒุแินะนํา และตัดข้อความท่ีไมผ่่าน

การพิจารณา ได้ข้อคําถามสําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินจํานวน 96 ข้อ 

 นําข้อคําถามไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

100 คน แลว้นําผลมาวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอื

ประเมินฉบบัปรับปรุงแลว้ จํานวน 96 ข้อ 

 มีดัชนีอํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.21 - 0.58 เมือ่พจิารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบ D มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22 - 0.57 องค์ประกอบ I มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง    

0.21 - 0.58 องค์ประกอบ S มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.24 - 0.55 องค์ประกอบ C มีดัชนีอํานาจจําแนก

ระหว่าง 0.25 - 0.55 

 นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกจาํนวน 48 ข้อไปทําการทดสอบกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน นําผลมาหาค่าความเชือ่มั่นและตรวจสอบค่า

สหสัมพันธข์องข้อคําถาม 

 พบว่าเคร่ืองมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล (96 ข้อ) มีค่าความเท่ียงของเครื่องมือประเมินลักษณะ 

ส่วนบุคคลท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ D มีค่า

ความเท่ียง 0.76 องค์ประกอบ I มีค่า ความเท่ียง 0.80 องค์ประกอบ S มีค่าความเท่ียง 0.77  

องค์ประกอบ C มีค่าความเท่ียง 0.84 

 ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถามท้ัง 96 ข้อ พบว่า แตล่ะข้อในองค์ประกอบเดียวกันมี

ความสัมพันธกั์นอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ค่า KMO = .819 แสดงว่าข้อคําถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กัน 

และเหมาะสมท่ีจะนําใปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เมื่อนําไปทดสอบกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 960 คน    

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้ค่าดัชนีต่าง ๆ ของเครื่องมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลมีค่าอยู่ใน  

ช่วงท่ีแสดงถึงความสอดคลอ้ง 

 1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square:  2) เท่ากับ 471.54 (p = .080) ท่ีองศาอิสระ 312  

 2.  ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (  2/df Ratio) มค่ีาเท่ากับ 1.511 

 3.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.97  

 4.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)     

มีค่าเท่ากับ 0.94 

 5.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  

 6.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.028 
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 7.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.023 

 จากผลการวิจยัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืประเมนิลักษณะส่วนบุคคลจํานวนข้อคําถาม 96 ข้อ 

พบว่าเป็นแบบประเมินท่ีมค่ีาความเชือ่มัน่และความเท่ียงตรงในระดับสูง ความเชือ่มั่นของมาตรวัดอยู่ในช่วงท่ีดี

มาก รวมถึงการมีองค์ประกอบโครงสร้างของแบบประเมินสอดคลอ้งกับหลักทฤษฎ ีจึงมีความเหมาะสมสําหรับ

การนําไปใช้งานต่อไป 

 

ส่วนท่ี 2 สรปุผลการวิจัยเครือ่งมือประเมินความสามารถ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

 เพื่อพฒันาเคร่ืองมอืประเมนิความสามารถสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และตรวจสอบความตรง 

เชิงโครงสร้างของเครือ่งมือประเมิน 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วจิัยได้พัฒนาข้อคําถามสําหรับประเมินความสามารถสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามแนวคิด

ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์จํานวน 80 ข้อ แล้วนําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา ปรับปรุงและคัดเลือกได้ข้อคําถามท่ีมีคุณสมบัตติามเกณฑ์จํานวน 64 ข้อ ข้อคําถาม 

ไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน เพื่อวเิคราะห์ 

หาค่าอํานาจจาํแนกรายข้อ คัดเลือกได้ข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์จาํนวน 48 ข้อ (ภาคผนวก ฆ.) 

นําไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน หาค่าความ

เชือ่มั่นด้วยวิธกีารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถาม ดูความ

เหมาะสมสําหรับการนําใปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบดังกล่าว  

ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม. 1 - ม.6) จํานวน 480 คน นําผลท่ีได้ไปทําการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของเครื่องมือประเมินความถนัดและ

ความสามารถ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผู้วจิัยได้ศึกษาและพัฒนาขอ้คําถามสําหรับประเมนิความถนัดและความสามารถสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา โดยยึดแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์จํานวน 80 ข้อ แล้วนําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิ

จํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ปรับปรุงข้อความตามผูท้รงคุณวุฒิแนะนํา 

และตัดข้อความท่ีไมผ่่านการพิจารณา ได้ข้อคําถามสําหรับใช้เป็นเคร่ืองมอืประเมนิจํานวน 64 ข้อ 
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 นําข้อคําถามไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง   

จํานวน 100 คน แล้วนําผลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ได้ข้อคําถามใน

เคร่ืองมือประเมินฉบบัปรับปรุงแล้ว จํานวน 48 ข้อ 

 มีดัชนีอํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.21 - 0.53 เมือ่พจิารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบด้านภาษา มดัีชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22 - 0.53 องค์ประกอบด้านตรรกะและ คณิตศาสตร์  

มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.24 - 0.50 องค์ประกอบด้านมีติ มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.24 - 0.45 

องค์ประกอบด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.25 - 0.46 องค์ประกอบด้านดนตรี

มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.27 - 0.50 องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพันธ์ มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง     

0.21 - 0.43 องค์ประกอบ ด้านการเข้าใจตนเอง มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.23 - 0.51 องค์ประกอบด้าน

ธรรมชาติ มีดัชนีอํานาจจําแนก ระหวา่ง 0.32 - 0.43 

 นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกจาํนวน 48 ข้อไปทําการทดสอบกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน นําผลมาหาค่าความเชือ่มั่นและตรวจสอบ  

ค่าสหสมัพันธข์องข้อคําถาม 

 พบว่าเคร่ืองมอืประเมินพหุปัญญา (48 ข้อ) มีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมอืประเมนิพหุปัญญาท้ังฉบบั

เท่ากับ 0.84 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านภาษา มีค่าความเท่ียง 

0.63 องค์ประกอบด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ มีค่า ความเท่ียง 0.78 องค์ประกอบด้านมิติ มค่ีาความเท่ียง 

0.64 องค์ประกอบด้านร่างกายและ การเคลื่อนไหว มค่ีาความเท่ียง 0.66 องค์ประกอบด้านดนตรี มีค่าความ

เท่ียง 0.80 องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพนัธ์ มีค่าความเท่ียง 0.64 องค์ประกอบด้านการเข้าใจตนเองมีค่า  

ความเท่ียง 0.65 องค์ประกอบด้านธรรมชาติ มีค่าความเท่ียง 0.78 

 ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถามท้ัง 48 ข้อ พบว่า แตล่ะข้อในองค์ประกอบเดียวกันมี

ความสัมพันธกั์นอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ค่า KMO = .834 แสดงว่าข้อคําถามแต่ละข้อมคีวามสัมพันธกั์น 

และเหมาะสมท่ีจะนําใปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เมื่อนําไปทดสอบกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 480 คน    

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้ค่าดัชนีต่าง ๆ ของเครื่องมือประเมินความสามารถมค่ีาอยู่ในช่วงท่ี

แสดงถึงความสอดคลอ้ง 

 1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square:  2) เท่ากับ 950.48 (p = .297) ท่ีองศาอิสระ 928  

 2.  ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (  2/df Ratio) มค่ีาเท่ากับ 1.024 

 3.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  

 4.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)  

มีค่าเท่ากับ 0.95 

 5.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00  
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 6.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.035 

 7.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.0045 

 จากผลการวิจยัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืประเมนิความสามารถจํานวนข้อคําถาม 48 ข้อ  

พบว่าเป็นแบบประเมินท่ีมค่ีาความเชือ่มัน่และความเท่ียงตรงในระดับสูง ความเชือ่มั่นของมาตรวัดอยู่ในช่วง 

ท่ีดีมาก รวมถึงการมอีงค์ประกอบโครงสร้างของแบบประเมินสอดคล้องกับหลักทฤษฎี จงึมีความเหมาะสม 

สําหรับการนําไปใชง้านต่อไป 

 

ส่วนท่ี 3 สรปุผลการวิจัยเครือ่งมอืประเมินความสนใจ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

 เพื่อพฒันาเคร่ืองมอืประเมนิความสนใจสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และตรวจสอบความตรง 

เชิงโครงสร้างของเครือ่งมือประเมิน 

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วจิัยได้พัฒนาข้อคําถามสําหรับประเมินความสนใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามแนวทฤษฎี 

การเลือกอาชพีของฮอลแลนด์จํานวน 66 ข้อ แลว้นําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวฒุจิํานวน 3 ท่านตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ปรับปรุงและคัดเลือกได้ข้อคําถามท่ีมีคุณสมบัตติามเกณฑ์จํานวน 60 ข้อ ข้อคําถามไปทํา

การทดสอบกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมลีักษณะใกลเ้คียงกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 100 คน เพือ่วิเคราะห์หาค่า

อํานาจจําแนกรายข้อ คัดเลอืกได้ข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในเกณฑ์จํานวน 60 ข้อ (ภาคผนวก ฆ.) นําไป

ทําการทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน หาค่าความเชือ่มั่น

ด้วยวธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถาม ดูความเหมาะสม

สําหรับการนําใปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบดังกล่าวไปทดสอบ 

กับกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม. 1 - ม.6) จํานวน 600 คน นําผลท่ีได้ไปทําการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมอืประเมินความความสนใจ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผู้วจิัยได้ศึกษาและพัฒนาขอ้คําถามสําหรับประเมินความสนใจสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โดยยึด

แนวทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์จํานวน 66 ข้อ แลว้นําข้อคําถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน
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ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ปรับปรุงข้อความตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา และตัด

ข้อความท่ีไม่ผา่นการพิจารณา ได้ข้อคําถามสําหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินจํานวน 60 ข้อ  

 นําข้อคําถามไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

100 คน แลว้นําผลมาวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item discrimination) ได้ข้อคําถามในเคร่ืองมอื

ประเมินฉบบัปรับปรุงแลว้ จาํนวน 60 ข้อ 

 มีดัชนีอํานาจจําแนกของข้อคําถามระหว่าง 0.20 - 0.51 เมือ่พจิารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบ Realistic มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22 - 0.45 องค์ประกอบ Investigative มีดัชนีอํานาจ

จําแนกระหว่าง 0.20 - 0.51 องค์ประกอบ Artistic มดัีชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22 - 0.34 องค์ประกอบ 

Social มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.24 - 0.51 องค์ประกอบ Enterprising มีดัชนีอํานาจจําแนกระหว่าง 

0.22 - 0.44 องค์ประกอบ Conventional มีดัชนีอํานาจจําแนกระหวา่ง 0.25 - 0.50 

 นําเคร่ืองมอืประเมินท่ีผ่านการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกจาํนวน 60 ข้อไปทําการทดสอบกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจํานวน 100 คน นําผลมาหาค่าความเชือ่มั่นและตรวจสอบค่า

สหสัมพันธข์องข้อคําถาม 

 พบว่าเคร่ืองมอืประเมินความสนใจ (60 ข้อ) มีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมอืประเมนิความสนใจท้ังฉบับ

เท่ากับ 0.83 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบวา่ องค์ประกอบ Realistic มีค่าความ

เท่ียง 0.62 องค์ประกอบ Investigative มีค่า ความเที่ยง 0.63 องค์ประกอบ Artistic มีค่าความเท่ียง 0.72 

องค์ประกอบ Social มีค่าความเท่ียง 0.72 องค์ประกอบ Enterprising มีค่าความเท่ียง 0.66 องค์ประกอบ 

Conventional มีค่าความเท่ียง 0.68 

 ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ของข้อคําถามท้ัง 60 ข้อ พบว่า แตล่ะข้อในองค์ประกอบเดียวกันมี

ความสัมพันธกั์นอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ค่า KMO = .808 แสดงว่าข้อคําถามแต่ละข้อมคีวามสัมพันธกั์น 

และเหมาะสมท่ีจะนําใปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เมื่อนําไปทดสอบกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 600 คน    

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้ค่าดัชนีต่าง ๆ ของเครื่องมือประเมินความสนใจมีค่าอยู่ในช่วงท่ี 

แสดงถึงความสอดคลอ้ง 

 1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square:  2) เท่ากับ 280.92 (p = .092) ท่ีองศาอิสระ 191  

 2.  ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (  2/df Ratio) มค่ีาเท่ากับ 1.470 

 3.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  

 4.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)  

มีค่าเท่ากับ 0.94 

 5.  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  
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 6.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.060 

 7.  ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.0031 

 จากผลการวิจยัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืประเมนิความสนใจจาํนวนข้อคําถาม 60 ข้อ พบว่า

เป็นแบบประเมินท่ีมีค่าความเชือ่มั่นและความเท่ียงตรงในระดับสูง ความเชื่อมั่นของมาตรวัดอยู่ในช่วงท่ีดีมาก 

รวมถึงการมีองค์ประกอบโครงสร้างของแบบประเมินสอดคล้องกับหลักทฤษฎี จึงมีความเหมาะสมสําหรับ 

การนําไปใช้งานตอ่ไป 

 

ส่วนท่ี 4 - ขอ้เสนอแนะ 

 1.  เคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคลจํานวนข้อคําถาม 96 ข้อ เคร่ืองมอืประเมินความสามารถ

จํานวนข้อคําถาม 48 ข้อ และเคร่ืองมือประเมินความสนใจจํานวนข้อคําถาม 60 ข้อ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมอืตามหลักวิชาการมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชง้านได้เลย อย่างไรก็ตามในการนําไปใช้งาน

นอกจากความน่าเชื่อถือของข้อคําถามแลว้อาจต้องให้ความสําคัญกับความสะดวกและพึงพอใจของผู้ใช้อีกด้วย 

จึงควรพิจารณารูปแบบคําถามและระยะเวลาท่ีจะตอ้งใช้ในการทําให้เหมาะสม 

 2. ผลลัพธ์จากการทําแบบประเมินโดยปกติมักออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงต่ําแตกต่างกันไป 

หลังจากน้ันผู้ประเมินตอ้งทําการแปลผลตีความหมายทําความเข้าใจด้วยตนเอง จะเป็นประโยชน์และเพิม่คุณค่า

ให้กับการประเมินมากย่ิงข้ึนถ้าสามารถแปลความหมายและเพ่ิมเตมิคําอธิบายบรรยายผลโดยท่ีผู้ประเมินไมต่้อง

แปลความหมายด้วยตนเอง 

 3. ในการประยุกต์ใช้แบบประเมินเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ การจัดทําข้อมลูเก่ียวกับ

อาชีพต่างๆท่ีมีความสอดคล้องกับแตล่ะรูปแบบของลกัษณะส่วนบคุคล ความสามารถ และความสนใจ เพิ่มเติม

ลงไปในรายงานผลก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับผู้ทําแบบประเมินเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

 

  หมายเหตุ: จากข้อเสนอแนะข้างต้นผู้วจิัยได้ทําการออกแบบแบบประเมินท่ีเรียกชื่อว่า myCAREER Test 

โดยนําเคร่ืองมือประเมินลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจท้ังสามส่วนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน 

โดยมีการปรับรูปแบบของข้อคําถามให้มจีาํนวนข้อท่ีลดลงโดยคงความครอบคลุมข้อคําถามท้ังหมดตามผลของ

งานวิจัย (ภาคผนวก ง. รูปแบบข้อคําถามในเคร่ืองมอืประเมิน myCAREER) เป็นการทําแบบประเมนิออนไลน์

เพื่อความสะดวก เมือ่ทําเสร็จเครื่องจะประมวลผลทันที สร้างเป็นรายงานของแต่ละบุคคล ในรายงานจะมีการ

แปลความหมาย ให้คําอธิบายบรรยายผลท่ีได้จากการประเมินเป็นการเพ่ิมรายละเอียดและอํานวยความสะดวก

ในการแปลผลให้กับผู้ทําแบบประเมิน โดยคําอธิบายเพิม่เตมิดังกล่าวจะใช้การอ้างอิงจากสามทฤษฎีหลักคือ 
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ทฤษฎี DISC ทฤษฎีพหุปญัญา และ ทฤษฎีการเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์ อีกท้ังเพิม่ข้อมลูรายชื่ออาชีพท่ีมคีวาม

สอดคล้องกับแต่ละลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจ เพือ่นําไปประยุกต์ใช้ เปน็ข้อมลูประกอบ

ในการตัดสินใจเลือกอาชีพของตนเอง  

   อน่ึงการตัดสินใจเลอืกอนาคตหรือกําหนดอาชีพย่อมตอ้งเก่ียวข้องกับหลากหลายปัจจัยของบุคคลน้ันๆ 

นอกเหนือจากลักษณะส่วนบคุคล ความสามารถและความสนใจแล้ว ยังอาจได้รับอทิธิพลจากครอบครัว พรรค

พวกเพือ่นฝูง สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของสังคม แบบประเมิน myCAREER ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อ

เลือกอนาคตหรือกําหนดอาชีพให้กับบุคคลใด เพียงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยสะท้อนลักษณะส่วนบุคคล 

ความสามารถ และความสนใจของตนเองออกมาให้เห็นชัดเจนมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงจัดหาข้อมลูอาชีพท่ีสอดคลอ้ง 

เพื่อให้เห็นเปน็แนวทาง การตัดสินใจเลือกอนาคตหรือกําหนดอาชีพย่อมข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลท่ีได้พิจารณาจาก

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดแลว้ว่าดีท่ีสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับตนเอง 
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ภาคผนวก ก 

ค่าอํานาจจําแนกของข้อคาํถามประเมนิลักษณะส่วนบุคคลแบบวัดรายข้อ  

 

ข้อ

ท่ี 

ค่าอํานาจ

จําแนก 
 

ข้อ

ท่ี 

ค่าอํานาจ

จําแนก 
 

ข้อ

ท่ี 

ค่าอํานาจ

จําแนก 
 

ข้อ

ท่ี 

ค่าอํานาจ

จําแนก 

1* 0.308  25* 0.455  49* 0.267  73* 0.331 

2* 0.232  26* 0.344  50* 0.274  74* 0.270 

3* 0.282  27* 0.213  51* 0.242  75* 0.372 

4* 0.309  28* 0.264  52* 0.340  76* 0.288 

5* 0.266  29* 0.244  53* 0.325  77* 0.367 

6* 0.224  30* 0.258  54* 0.548  78* 0.294 

7* 0.347  31* 0.247  55* 0.336  79* 0.372 

8* 0.308  32* 0.256  56* 0.326  80* 0.316 

9* 0.574  33* 0.342  57* 0.397  81* 0.275 

10* 0.276  34* 0.286  58* 0.346  82* 0.302 

11* 0.261  35* 0.289  59* 0.384  83* 0.294 

12* 0.281  36* 0.469  60* 0.267  84* 0.246 

13* 0.261  37* 0.219  61* 0.468  85* 0.335 

14* 0.306  38* 0.287  62* 0.493  86* 0.287 

15* 0.310  39* 0.320  63* 0.467  87* 0.343 

16* 0.270  40* 0.302  64* 0.370  88* 0.304 

17* 0.343  41* 0.373  65* 0.312  89* 0.503 

18* 0.404  42* 0.359  66* 0.399  90* 0.451 

19* 0.308  43* 0.404  67* 0.383  91* 0.371 

20* 0.329  44* 0.462  68* 0.382  92* 0.402 

21* 0.402  45* 0.242  69* 0.376  93* 0.542 

22* 0.384  46* 0.577  70* 0.364  94* 0.554 

23* 0.434  47* 0.421  71* 0.402  95* 0.508 

24* 0.323  48* 0.381  72* 0.309  96* 0.461 
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ภาคผนวก ข 

ค่าอํานาจจําแนกของข้อคาํถามประเมนิความสามารถแบบวดัรายข้อ  

 

ข้อท่ี ค่าอํานาจจําแนก  ข้อท่ี ค่าอํานาจจําแนก  ข้อท่ี ค่าอํานาจจําแนก 

1* 0.367  25 0.144  49 0.104 

2* 0.221  26* 0.247  50* 0.276 

3 0.192  27* 0.247  51* 0.279 

4* 0.531  28* 0.457  52 0.084 

5* 0.290  29 0.133  53* 0.302 

6 0.112  30* 0.264  54* 0.226 

7* 0.285  31* 0.353  55* 0.512 

8* 0.296  32* 0.248  56* 0.270 

9* 0.337  33 0.154  57* 0.360 

10* 0.315  34* 0.383  58 0.178 

11* 0.496  35 0.136  59* 0.327 

12* 0.240  36* 0.319  60 0.135 

13* 0.380  37* 0.293  61* 0.394 

14 0.191  38* 0.292  62* 0.434 

15 0.121  39* 0.274  63* 0.404 

16* 0.343  40* 0.504  64* 0.321 

17 0.102  41* 0.352    

18* 0.241  42* 0.207    

19* 0.305  43* 0.313    

20* 0.336  44 0.148    

21* 0.286  45 0.122    

22 0.191  46* 0.298    

23* 0.451  47* 0.330    

24* 0.326  48* 0.428    
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ภาคผนวก ค 

ค่าอํานาจจําแนกของข้อคาํถามประเมนิความสนใจแบบวัดรายขอ้  

 

ข้อท่ี ค่าอํานาจจําแนก  ข้อท่ี ค่าอํานาจจําแนก  ข้อท่ี ค่าอํานาจจําแนก 

1* 0.274  23* 0.215  45* 0.361 

2* 0.215  24* 0.250  46* 0.392 

3* 0.213  25* 0.306  47* 0.439 

4* 0.325  26 0.132  48* 0.349 

5* 0.286  27* 0.343  49* 0.317 

6* 0.342  28* 0.286  50* 0.315 

7 0.119  29* 0.246  51* 0.290 

8* 0.277  30* 0.336  52 0.171 

9* 0.286  31* 0.323  53* 0.327 

10* 0.445  32* 0.298  54* 0.297 

11* 0.282  33* 0.216  55* 0.218 

12 0.150  34* 0.507  56* 0.363 

13* 0.304  35* 0.258  57* 0.451 

14* 0.202  36* 0.245  58* 0.332 

15* 0.383  37* 0.268  59 0.146 

16* 0.239  38* 0.240  60* 0.495 

17* 0.379  39* 0.259  61* 0.422 

18* 0.472  40 0.173  62* 0.311 

19* 0.348  41* 0.246  63* 0.339 

20* 0.294  42* 0.254  64* 0.333 

21* 0.290  43* 0.316  65* 0.254 

22* 0.512  44* 0.263  66 0.353 
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ภาคผนวก ฆ 

ข้อคําถามในเครื่องมือประเมินลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจ 

 

ส่วนท่ี 1 - ตัวอย่างข้อคําถามเครือ่งมอืประเมินลักษณะส่วนบุคคล 

คําชี้แจง ผูว้จิัยขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม โดยพจิารณาข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับลักษณะของตนเอง

มากน้อยเพียงใด แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของตนเองมากท่ีสุด 1 คําตอบ 

 

ข้อความ 
เป็นจริง 

มาก 

ที่สุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด 

1. มีความสดใสร่าเริง มีชวีติชีวา      

2. มีความเห็นอกเห็นใจ ชอบช่วยเหลอื      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

96. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบจินตนาการ      

 

--- ขอขอบคณุสําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม --- 
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ส่วนท่ี 2 - ตัวอย่างข้อคําถามเครือ่งมอืประเมินความสามารถ 

คําชี้แจง ผูว้จิัยขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม โดยพจิารณาข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับความถนัดหรือ

ความสามารถของตนเองมากน้อยเพียงใด แล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของตนเองมาก

ท่ีสุด 1 คําตอบ 

 

ข้อความ 
เป็นจริง 

มาก 

ที่สุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด 

1. สามารถเขียนหนังสือ เรียบเรียงถ้อยคําและประโยคได้ดี      

2. ชอบการพิสูจน์ ทดลอง ทดสอบข้อสงสัย      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

…..……………………………………………………………………………      

48. เรียนได้ดีในวิชาหรือเร่ืองเก่ียวกับชวีวิทยา พืช สัตว์ ธรรมชาตแิวดลอ้ม      

 

--- ขอขอบคณุสําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม --- 
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ส่วนท่ี 3 - ตัวอย่างข้อคําถามเครือ่งมอืประเมินความสนใจ 

คําชี้แจง ผูว้จิัยขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม โดยพจิารณาข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับความสนใจของตนเอง

มากน้อยเพียงใด แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง □ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของตนเองมากท่ีสุด 1 คําตอบ 

 

ข้อความ 
เป็นจริง 

มาก 

ที่สุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด 

1. ซ่อมแซมอปุกรณ์ของใชท่ี้ชํารุด      

2. ซ้ือของมาขาย      

3. ซ้อมดนตรี      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

…..…………………………………………………………………      

60. ชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์      

 

--- ขอขอบคณุสําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม --- 
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ภาคผนวก ง 

รูปแบบขอ้คาํถามในเครื่องมือประเมิน myCAREER 

 

 จากผลการวิจยัทําให้ได้ข้อคําถามสําหรับเคร่ืองมอืประเมินท้ัง 3 ส่วนคือลักษณะส่วนบุคคล 

ความสามารถและความสนใจท่ีสอดคลอ้งกับหลักทฤษฎมีีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้งาน

ต่อไป นําไปสู่การบูรณาการเป็นเคร่ืองมอืประเมิน myCAREER โดยเป็นการรวมผลการประเมนิของท้ัง 3 ส่วน

ให้อยู่ในรายงานชุดเดียวกัน รูปแบบข้อคําถามของแตล่ะส่วนในเคร่ืองมอืประเมิน myCAREER มีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ั 

 

 1. รูปแบบขอ้คําถามสําหรับการประเมินลักษณะสว่นบุคคล 

 จากผลสรุปของงานวิจัยได้ข้อคําถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืจํานวน 96 ข้อ ได้นํามา

ออกแบบเป็นข้อคําถามเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลในเคร่ืองมอืประเมิน myCAREER จํานวน 24 ข้อ มรูีปแบบ  

เป็นการจบักลุม่ของคําถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จับเป็นกลุม่ละ 4 ตัวเลอืก ในแต่ละข้อให้พิจารณาเลือก       

1 ตัวเลอืกท่ีเหมือนตนเองมากท่ีสุด และ 1 ตัวเลือกท่ีเหมือนตนเองน้อยท่ีสุด ดังตัวอย่างท่ีแสดง 

 

 

  เหมือนมากทีสุ่ด 

 

 เหมือนน้อยที่สุด 

 

            ◯         ◯   มีความสดใสร่าเริง มีชวีติชีวา 

            ◯         ◯   มีความเห็นอกเห็นใจ ชอบช่วยเหลือ 

            ◯         ◯   มีความระมดัระวัง รอบคอบ 

            ◯         ◯   มีความรวดเร็ว กระชับฉับไว 

 

 

 ผู้วจิัยทําการเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 80 คน

โดยใช้ชุดคําถามฉบบัใชง้านจริงเพื่อนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความคงท่ี  

วิเคราะห์ความคงท่ี (Stability) เป็นการประเมินซํ้าโดยให้ผู้ทําแบบประเมินกลุ่มเดียวกัน ทําแบบ

ประเมินชุดเดียวกัน 2 คร้ัง โดยเว้นระยะห่างช่วงระยะเวลาหน่ึงระหว่างการทําแบบประเมินคร้ังแรกและคร้ัง 

ท่ีสอง วธิีการน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วิธีการทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ผลการประเมนิท้ัง 2 คร้ัง 

จะถูกนําไปหาค่าความสัมพนัธ์ (Correlation) ในกรณีท่ีคุณลักษณะพฤติกรรมของผู้ทําแบบประเมินไม่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลง แบบประเมินน้ีควรให้ผลท่ีเหมือนหรือคลา้ยกันท้ัง 2 คร้ังการประเมนิ การวิเคราะห์ความคงท่ีของ
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แบบประเมินพหุปัญญา โดยวิธีการทดสอบซํ้า (Test-retest) กําหนดให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินในระยะ 

เวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ แล้วนําคะแนนจากการประเมินท้ัง 2 คร้ัง มาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Reliability 

coefficient) ในทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิค์วามเชือ่มั่นจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถงึ +1 ย่ิงค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

มีค่าเข้าใกล้ +1 มากเท่าใด แสดงได้ว่าแบบประเมินมคีวามคงท่ีเป็นอย่างมาก โดยท่ัวไปนักวิจยัใช้เกณฑ์ตัวเลข 

ในการแปลผล ดังน้ีคือ ถ้าค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ตัง้แต่ 0.70 ข้ึนไป หมายถึง ความคงท่ีอยู่ในระดับยอมรับได้ 

(acceptable)  

ผลการคํานวนหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ของแบบประเมินลกัษณะ  

ส่วนบุคคล ในการทําแบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ เป็นดังน้ี 

 

ตารางท่ี 35 Test-Retest Reliabilities (ลักษณะส่วนบุคคล) 
 

 ค่าความเชื่อมั่น 

D 0.869 

I 0.877 

S 0.852 

C 0 .836 

N=80 

 

จากผลในตารางท่ี 35 แสดงให้เห็นว่าแบบประเมินความสนใจมีความคงท่ีในระดับท่ีดีมาก ในทางปฏิบัติ

ผู้ทําแบบประเมินอาจพบว่าผลการประเมนิมีความคลาดเคลื่อนอยู่บา้งเล็กน้อยในการทําแบบประเมินท่ีมีการท้ิง

ช่วงเวลา ซ่ึงถอืเป็นเร่ืองปกติของแบบวัดทางจิตวิทยาเชิงลึก อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในผลการ

ประเมินไม่มผีลต่อการแปลผลของการประเมินอย่างมีนัยสําคัญ 

 อน่ึงตามแนวคิดทฤษฎี DISC โครงสร้างของลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันท้ัง 4 รูปแบบน้ัน จะ  

ถูกวางตวัเป็น 2 คู่ท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม น่ันคือ Dominance จะตรงข้ามกับ Steadiness และ Influence จะ

ตรงข้ามกับ Conscientious ดังน้ันผู้วิจยัได้นําชุดข้อมลูดังกล่าวข้างต้นมาสร้างมาตรวัดพหุมิติ 

(Multidimensional Scaling: MDS) ซ่ึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงทางสถิตสิะท้อนให้เห็นถึงความตรงเชิงโครงสร้าง 

เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพิจารณาตัวแปรหลายตัวท่ีมีความสัมพันธ์กัน ช่วยให้นักวิจัยสามารถจําแนกแยกแยะ

ลักษณะท่ีสําคัญหลักๆ ของการตอบสนองของผู้ทําแบบประเมิน โดยนําเสนอข้อมลูบนแผนภาพ ซ่ึงทําให้สามารถ

มองเห็นความสัมพันธ์ในระดับท่ีแตกต่างระหว่างตัวแปรได้อย่างชัดเจน 
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 ผลจากการสร้างมาตรวัดพหุมิติได้ถูกแสดงในภาพท่ี 12 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการวางตวั    

ของรูปแบบตา่งๆท้ัง 4 รูปแบบ โดยมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี DISC 
 

 
 

ภาพท่ี 12 มาตรวัดพหุมิติของแบบประเมนิลักษณะส่วนบุคคล 

 

 2. รูปแบบขอ้คําถามสําหรับการประเมินความสามารถ 

 จากผลสรุปของงานวิจัยได้ข้อคําถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืจํานวน 48 ข้อ ได้นํามา

ออกแบบเป็นข้อคําถามเพื่อประเมินความสามารถในเครื่องมอืประเมนิ myCAREER จํานวน 48 ข้อ มีรูปแบบเป็น 

Likert Scale แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก คือ ใช่เลย ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ และ ไมเ่ลย ดังตัวอย่างท่ีแสดง 

  

       

 สามารถเขียนหนังสือ เรียบเรียงถ้อยคําและประโยคได้ดี  

 ◯ ใชเ่ลย ◯ ใช ่ ◯ ไม่แน่ใจ ◯ ไม ่ ◯ ไม่เลย  

 ชอบการพิสูจน์ ทดลอง ทดสอบข้อสงสัย  

 ◯ ใชเ่ลย ◯ ใช ่ ◯ ไม่แน่ใจ ◯ ไม ่ ◯ ไม่เลย  

 ชอบขีดเขียนเส้นสาย รูปภาพต่างๆ ลงในกระดาษหรือสมุด  

 ◯ ใชเ่ลย ◯ ใช ่ ◯ ไม่แน่ใจ ◯ ไม ่ ◯ ไม่เลย  

       

 

 ผู้วจิัยทําการเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 80 คน

โดยใช้ชุดคําถามฉบบัใชง้านจริง เพื่อนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความคงท่ี  
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วิเคราะห์ความคงท่ี (Stability) เป็นการประเมินซํ้าโดยให้ผู้ทําแบบประเมินกลุ่มเดียวกัน ทําแบบ

ประเมินชุดเดียวกัน 2 คร้ัง โดยเว้นระยะห่างช่วงระยะเวลาหน่ึงระหว่างการทําแบบประเมินคร้ังแรก และคร้ังท่ี

สอง วิธีการน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วิธีการทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ผลการประเมินท้ัง 2 คร้ัง จะถูก

นําไปหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ในกรณีท่ีคุณลักษณะพฤติกรรมของผู้ทําแบบประเมินไมไ่ด้มีการ

เปลี่ยนแปลง แบบประเมินน้ีควรให้ผลท่ีเหมือนหรือคลา้ยกันท้ัง 2 คร้ังการประเมนิ การวิเคราะห์ความคงท่ี  

ของแบบประเมินพหุปัญญา โดยวิธีการทดสอบซํ้า (Test-retest) กําหนดให้กลุ่มตวัอย่างผู้ทําแบบประเมินทํา

แบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ แล้วนําคะแนนจากการประเมินท้ัง 2 คร้ัง มาหาค่าสัมประสิทธิ์

ความเชือ่มั่น (Reliability coefficient) ในทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิค์วามเชือ่มั่นจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถงึ +1   

ย่ิงค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น มีค่าเข้าใกล้ +1 มากเท่าใด แสดงได้ว่าแบบประเมินมคีวามคงท่ีเป็นอย่างมาก 

โดยท่ัวไปนักวจิัยใช้เกณฑ์ตวัเลขในการแปลผล ดังน้ีคือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป หมายถึง 

ความคงท่ีอยู่ในระดับยอมรับได้ (acceptable)  

ผลการคํานวนหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ของแบบประเมินพหุปัญญา 

ในการทําแบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ เป็นดังน้ี 

 

ตารางท่ี 36 Test-Retest Reliabilities (ความสามารถ) 
 

 ค่าความเชื่อมั่น 

ภาษา 0.883 

ตรรกะและคณิตศาสตร์ 0.874 

มิต ิ 0.880 

ร่างกายและการเคลื่อนไหว 0.862 

ดนตรี 0.899 

มนุษยสัมพันธ ์ 0.835 

การเข้าใจตนเอง 0.817 

ธรรมชาต ิ 0.824 

N=80 

 

จากผลในตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าแบบประเมินพหุปญัญามีความคงท่ีในระดับท่ีดีมาก ในทางปฏิบัติ

ผู้ทําแบบประเมินอาจพบว่าผลการประเมนิมีความคลาดเคลื่อนอยู่บา้งเล็กน้อยในการทําแบบประเมินท่ีมีการท้ิง
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ช่วงเวลา ซ่ึงถอืเป็นเร่ืองปกติของแบบวัดทางจิตวิทยาเชิงลึก อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในผลการ

ประเมินไม่มผีลต่อการแปลผลของการประเมินอย่างมีนัยสําคัญ 

 

 3. รูปแบบขอ้คําถามสําหรับการประเมินความสนใจ 

 จากผลสรุปของงานวิจัยได้ข้อคําถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืจํานวน 60 ข้อ ได้นํามา

ออกแบบเป็นข้อคําถามเพื่อประเมินความสนใจในเคร่ืองมอืประเมิน myCAREER จํานวน 20 ข้อ มีรูปแบบเป็นการ  

จับกลุ่มของคําถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จบัเป็นกลุ่มละ 3 ตัวเลือกในแตล่ะข้อให้พจิารณาตัวเลือกท่ีให้มาแลว้ทํา

การเรียงลําดับความสนใจ สนใจมากสุด กด ① รองลงมา กด ② และน้อยสุด กด ③ ดังตัวอย่างท่ีแสดง 

 

      

      ①    ②    ③ ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชํารุด  

      ①    ②    ③ อ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์  

      ①    ②    ③ ซ้อมดนตรี  

      

 

 ผู้วจิัยทําการเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตวัอย่างจํานวน 80 คน

โดยใช้ชุดคําถามฉบบัใชง้านจริง เพื่อนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความคงท่ีและสร้างมาตรวัดพหุมิติ 

(Multidimensional Scaling)  

วิเคราะห์ความคงท่ี (Stability) เป็นการประเมินซํ้าโดยให้ผู้ทําแบบประเมินกลุ่มเดียวกัน ทําแบบ

ประเมินชุดเดียวกัน 2 คร้ัง โดยเว้นระยะห่างช่วงระยะเวลาหน่ึงระหว่างการทําแบบประเมินคร้ังแรก และคร้ังท่ี

สอง วธิีการน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วิธีการทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ผลการประเมินท้ัง 2 คร้ังจะถกู

นําไปหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ในกรณีท่ีคุณลักษณะพฤติกรรมของผู้ทําแบบประเมินไมไ่ด้มีการ

เปลี่ยนแปลง แบบประเมินน้ีควรให้ผลท่ีเหมือนหรือคลา้ยกันท้ัง 2 คร้ังการประเมนิ การวิเคราะห์ความคงท่ี  

ของแบบประเมินพหุปัญญา โดยวิธีการทดสอบซํ้า (Test-retest) กําหนดให้กลุ่มตวัอย่างผู้ทําแบบประเมินทํา

แบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ แล้วนําคะแนนจากการประเมินท้ัง 2 คร้ัง มาหาค่าสัมประสิทธิ์

ความเชือ่มั่น (Reliability coefficient) ในทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิค์วามเชือ่มั่นจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถงึ +1   

ย่ิงค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น มีค่าเข้าใกล้ +1 มากเท่าใด แสดงได้ว่าแบบประเมินมีความคงท่ีเป็นอย่างมาก 

โดยท่ัวไปนักวจิัยใช้เกณฑ์ตวัเลขในการแปลผล ดังน้ีคือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป หมายถึง 

ความคงท่ีอยู่ในระดับยอมรับได้ (acceptable)  
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ผลการคํานวนหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ของแบบประเมินความสนใจ 

ในการทําแบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ เป็นดังน้ี 

 

ตารางท่ี 37 Test-Retest Reliabilities (ความสนใจ) 
 

 ค่าความเชื่อมั่น 

Realistic 0.884 

Investigative 0.837 

Artistic 0.879 

Social 0 .867 

Enterprising 0 .840 

Conventional 0 .895 

N=80 

 

จากผลในตารางท่ี 37 แสดงให้เห็นว่าแบบประเมินความสนใจมีความคงท่ีในระดับท่ีดีมาก ในทางปฏิบัติ

ผู้ทําแบบประเมินอาจพบว่าผลการประเมนิมีความคลาดเคลื่อนอยู่บา้งเล็กน้อยในการทําแบบประเมินท่ีมีการท้ิง

ช่วงเวลา ซ่ึงถอืเป็นเร่ืองปกติของแบบวัดทางจิตวิทยาเชิงลึก อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในผลการ

ประเมินไม่มผีลต่อการแปลผลของการประเมินอย่างมีนัยสําคัญ 
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